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ఆట్ 

భారతీయ సైన్యం ఇటీవల పోరాడిన యుద్దంలో నేను ఈ కథను ప్రారంభించి 

అది. 1871 డిసెంబరు 16వ శేదీ. పంజాబ్-పొకిస్తాన్ సరిహద్దులో వున్న 

బసింతిర్ నవ ఒడ్డున హోషియార్సింగ్, అరుణ్ వ్యేతపాల్ అనే ఇద్దరు యుపభారతీయులు. 

పోరాడులన్నాగు. వారు పోరాడుతున్న మొదటి పెద్ద యుద్ధం అడే. గైనేడియర్ 

నెజిడెంబుక. చందిన పోషియార్సింగ్ తన పడాతి దళంతో పెళ్చిమ పఠాన్ కోటలోని 



పార్గోవల్ (గ్రామంవద్ద పాకిస్తాన్ ఎ రు.డిని తిప్పికొట్టడానికి పోరాడుతున్నాడు. అప్పటికే 

ఆతని మోకాలు శతఘ్ని కాల్పుల రవ్వలతో గాయపడింది. అయినా తనను అసుష్కత్రికి 
తీసుకు వెళ్ళడానికి ఆతను ఒప్పుకోలేదు. ఎంకో బాధ ఉన్నప్పటికీ, ముమ్మర మైన శతువు 
కొల్చుల' మధ్య, తన మనుష్యులకు ధైర్యం చెపుతూ, ఒక కందకం నుంచి మరో 

కందకానికి పాకుతూ వెళ్ళాడు. | 

ఉదయర సగం గడిచే సరికి శ్మతువు ఒ త్తిడ్ పెరిగింది, పరిస్థితి మరింత తీవ్రం 

అయింది. పాకీస్తానీయులు మరిన్ని డడులు జరిపారు. వారికి అండగా భారీ శతఘ్ని. 

దళాలు ఉన్నాయి. అప్పుడు యుద్ధం ఒక క్లీషదశకు చేరుకుంది. ఫలితం ఊగిసలాటల్ 

పడింది. కృతనిశ్చయంతో కూడిన ఒక వ్య క్తి చర్య మాత్రమే సమస్యను తేల్చగలదు. 
సరిగ్గా హోషియార్సింగ్ నిర్వహించిన పాత్ర ఇగ. గాయపడినప్పటికీ ఆయన నాయ 
కత్వం, సాహసం.ఇపే ఆనాటి బసంతర్ యుద్దంలో పడే పదే సాగిన శృత్రుదాడులను 

నిలువరించిన కీలక కొరణాలు, 



హోపియార్సింగ్ అలా కందకాలలో కొనసాగుతుండగానే ఆయన వున్న 
స్థానానికి కొంచెం ఉత్తర దిశగా, పదాతి సైన్యానికి సహాయం చేసేం“కు పూనాహార్స్కి 

చెందిన టాంకుల దళం డూసుకువచ్చింది. కొత్తగా సైన్యంలొ చేరిన ఆరుణ్ ఖేతపాల్ 

ఆనే యువ టాంక్ కమాండర్. యుద్ధంలో శత్రువుల 'టాంకులను ఎదుర్కోవడంలో 
నిమగ్నుడయ్యాడు. వాళ్ళ టాంకులు రెండు, మూడిటిని ధ్వంసం చేశాడు. తర్వాత 
సాగిన యుద్ధంలో తీవ్రమైన కాల్పులు జరిగాయి; ఇంతలో అతని సొంత టాంకు దెబ్బ 

తిన్నది. ఇంజనుకు నిప్పు అంటుకుందని అతను ([గహించాడు. 'పేలిపోవడానికి ముందే 

ఆ టాంకును వదిలివేయమని పై ఆరధికౌరి అతనికి సలహా ఇచ్చాడు; కాని అది యుద్ధంలో 

నిర్ణయాత్మక క్షణం. టాంక్లోనే ఉండిపోయి పోరు సాగించాలని అరుణ్ నిశ్చయించు 

కున్నాడు. తన కిరిస్సు గాయపడేవరకు శతు టాంకుల మీద - కొల్చులు జరుపుతూనే 
వున్నాడు. అప్పుడు మ్యాత్రమే యుద్ధం నుంచి టాంకును బయటకు నడపమని డై 9వరుకు 

చెప్పాడు. - కానీ ౬ప్పటికే ఆలస్యమైపోయింది; టాంకు “పేలిపోయింది. గాయపడిన 

అరుణ్ లోపలే కాలి చపిపోయాడు. 

ఐసంతర్ వద్ద ఆరోజు పాకిస్తాన్ దాడిని ఓడించటానికి ఈ యిద్దరు యువకుల 

నిస్వార్థ చర్య నిర్ణయాత్మకంగా తోడ్పడింది. 

యుద్ధంలో (పతి సైనికుడు తవ కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చాలని ఆశించడం జరుగు 
తుంది; కొని కొన్ని సమయాలలో ఆది చాలదు. ఎందుకంటే, కొన్ని క్లిష్టసమయాలలో 

యుద్ధ కెరటాన్ని, మళ్ళించడానికి క ర్రవ్యం పిలుపునకు మించి సాహసం, త్యాగం అవసర 

మవుతాయి. గతంలోని భారతదేశ యుద్దాలలో అనేకమంది దడూదిరిగా నే, హోషీయార్, 

అరుణ్ ఖ్మేతపాల్ ఈ కర్తవ్య దీక్షని ప్రదర్శించారు. ఈ యిద్దరు యువకుల సాహసానికి 

భారతదేశ అత్యున్నత గౌరవం.పరమవీరచ్శక _ బహూకరించారు. దురదృష్టవళాత్తు, 
అరుణ్ కు మరణానంతర లవార్డు లభించింది. 

ah సాధారణ వ్యక్తుల్ని అకస్మా త్తుగా కథానాయకులుగా, తీవృప్రమాదాలు ఎదుర్కొనే 

వారుగా (ప్రాణాలు పణంపెసే వారుగా చేస్తున్న దేమిటి? అది డెళభ క్తి కావచ్చు, మంచి 



(క్రమణక్షణ, ఉన్నత నై తిక బలం ఈ విషయంలో చాలా తోడ్పడుతాయి, కానీ, దీనికి 
జవాబు భారడేశ సైనిక సంప్రదాయంలో కూడా ఇమిడివుంది. భారత దేశానికి చాలా 

సుదీర్హ మైన విశిష్టమైన సైనిక చరిత్ర వుంది. ఇతర దేశాలు యుద్ద పరిభాష. నియమాలు 
రూపొందించుకోవడానికన్నా చాలాముందే భారతీయ యోధులు, రాజులు, వారి సైనిక 
దళాల (ప్రవర్తనకు మార్గదర్శకంగా ఖచ్చితమైన, వీరోచితమైన "సైనిక నియమాలు కలిగి 

వున్నారు. 

పురాణాల నాట్ "సైన్యానికి, ఈనాటి "సైన్యానికి ఎంతో తేడా ఉన్నప్పటికి వాటి 

ఉ తేజం, వీరత్వం ఆ ప్రాచీన సంపదాయాలనుంచి ఏదో ఒక మేరకు పొందుతూనే 

వున్నాం. అందువల్ల నేనిప్పుడు భారతదేశ “సె నిక సంప్రదాయాల గురించి, నేటి భారతీయ 

వైన్యం ఎలా నిర్మితమైందో, ఇప్పటి రూపంలోకి ఎలా అభివృద్ధి చెందిందో కొంచెం 

చెపుతాను. 



ఎలొ (పారంభమైంది? 

భారత సైన్యాల “సోదర భావం” నిర్మించడానికి చాలా చాలా కొలం పట్టింది. 

తమ దేశ్ చర్విత సరిగ్గా తెలియని కొందరు భారతీయ సైన్యం స్వభావం, సంప్రదాయం 

పూర్తిగా బ్రిటిష్కే రుణపడి వుంటాయని కొన్ని సందర్భాలలో ఊహించారు. అధునిక 

భారత సైన్యాన్ని నుం ఏండి నడిపించి, నిర్మించింది బిటిష్వారే అయినప్పటికీ, భారతీయ 

ప్రై నిక సంప్రదాయం అంతకన్నా వెనక్కి వెళుతుంది, ఆది కొన్ని వేల సంవత్సరాల 

వనక్కి. రామాయణం, మహాభారతొలి పంటి పురాణాల శోకంలోకీ వెళుతుంది. అప్పటికి 

ప్రపంచంలో స్ఫూత్రబద్ధమైన సైనిక వ్యవష్ట,' ఖచ్చితమైవ సైవిక నియమావళి కలిగివున్నది 

బక్క. భారతదేశం మా(త్రయే,' ఈనాడు భారతీయ సైవికుడు తానుగా సాధించుకున్న 

కీర్తి మన పూర్వీకుల సైన్యాలు నెలకొల్పిన సంప్రదియాలకు మరింత రుణపడి వుంటుంది. 

లిఖిత చరిత్రలో వీరగాధల కాలానికీ." భారత దేశంపై .ఇస్తామీ దండయాత్ర తొలి ' 

సంవత్పరాలకూ మధ్య చాలా అంతరం వుంది. ఈమధ్యకాలంలో (గ్రీకులు భద్రపరచిన 

స్మతాల ద్వారా మనకు ఖచ్చితంగా తెలిసిన ఒకే ఒక యుద్ధం భారత దేశంపై అలెగ్జాండర్ 

చృక్రవ ర్తి జరిపిన దండయాత్ర. అది రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది. వారి 

నుంచి మనం భారత సైన్యం, ఏనుగులను, రథాలను ఉపయోగించిందనీ, భారతీయరాజు 

"పురు (పురుషో _శ్తములు, అతని అనుచరులు హైదాసె స్పెస్ (జలంధర్ వద్ద) యుద్ధంలో 

మహోన్నత ధైర్యం ప్రదర్శించారని తెలుసుకున్నాం. భారతీయ రాజు యుద్దంలో ఓడి 

పోయినప్పటికీ, భక్రివంతమూ, వీరోచితమూ అయిన ఆతని ప్రతిఘటన అలెగ్జాండర్ భారత 
డేశం నుంచి వెనక్కి వెళ్ళేలా చేయడంలో విజయవంతం అయింది. భారతీయ యోధులు 



న్న 

హీరాత్,* తుక్రాన్ తీర (ప్రాంతాన్ని _గీకులనుంచి తిరిగి జయిం 
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(గీక్ చక్రప ర్తిని ఎంతగానో (ప్రభావితం చేసినట్లు చెప్పబడింది. 

అలెగాండర్ 
| = 



చిండి. బాగా విర్మాణయుతంగావున్న మౌర్యుల సైన్యం అలెగ్జాండర్ వారషుడైన 

సెల్యూకస్కు బాధాకరమైన ఓటమిని విధించింది. ఈ వ్లిజయాలు _ ప్రధానంగా ప్రాచీన 
యుద్ధ నియమావళి భారత దేశంలో ఇంకా అనుసరించడం జరుగుతోందన్న వాస్తవానికి 

బుణపడి వుంటాయి. దీనికితోడు. మౌర్య సెన్యం పాతకాలపు రధాలవంటి సాధన 

సంప త్రిని విడిచిపెట్టి, (పధానంగా అశ్విక, గజ, పదాతి దళాలను కలిగివుండి. వ్య క్రిగత 

రక్షణ కవచాలు అభివృద్ది చెందాయి; శేలికై న విల్లు వాడకంలోకి వచ్చింది. యావత్తు 

బలగం పురు మహారాజు నాటికంకే మరింత చలనళ క్రి కలిగివుంది. 

మౌర్య సామాజ్యం విచ్చిన్నమైన తర్వాత భారతదేశం అనేక చిన్న చిన్న 
రాజ్యాలుగా చీలిపోయింది: సైనిక శాస్త్రంలో ఎలాటి పురోగతీ లేదు. ఈ చిన్న రాజ్యాలు 

సశ్చిమం నుంచి వచ్చిన ముస్తిం దండయ్యాత్రికులకు తేలికగా ఆహారమయ్యాయి. 1528లో 

దాదిరు జరిపిన మొఘల్ దండయా(త్రలా భారతీయ ఆయుధాల ఆధునికీకరణలో విజమైన్ 

ప్రాముఖ్యతగల ముందడుగు వేయడం. 

ఆధునిక్ ఆయుధాలతో అత్యంత (ప్రధానమైన పాత్ర శతఘ్నులదవి మీకు తెలుసు. 

తుపాకులు శ(తువులను చాలా దూరం నుంచి కాల్చగలవు. అప్పటి నుంచి, పాత తరహా 

యుద్ద విధానమైన బాహాబాహీ పోరాటానికి శత్రువును సమీపించకుండానే అవి శత్రువులను 
చంపగలుగుతున్నాయి. బాబర్ దండయాత్ర నాటికి భారతీయులకు శతఘ్నులు లేవు. 

ఆ ఆయుధాన్ని బాదిరే భారత దేశావికి తీసుకు వచ్చాడు. 

ప్రసిద్ధమైన పానిపట్టు యుద్ధంలో బాబర్ తన సైన్యాన్ని చాలా తెలివిగా నిల 

బెట్టాడు. ఒకదాని కొకటి సలుపు తాళ్ళతో కట్టిన ఎద్దుబళ్ళను ఒక వరుసగా నిలిపాడు. 

ఈ మారావరోధానికి వెనుకగా శతఘ్ని దళాన్ని వుంచాడు. దానికి రెండు వైపులా అతని 

ఆశ్వీక5 న్ క అన. ఇ(బహీంలోడీ నాయకత్వాన వున్న భారతీయ సైన్యాలు పాత 

సామూహిక యుద్ధతం త్రం ప్రకారం పోరాడేందుకు దగ్గరకు వెళ్ళాలని ప్రయత్నించాము. 

కానీ మొఘలు శతఘ్న ద$౦ చూరంనుంచి కాల్పులు. జరిపి వారిని వేలసంఖ్యలో పడ 

గొట్టింది. ఈ ఊహించని దాడితో భారత బలగం' గందరగోళ పడుతుండగానే బాబర్ 
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తన ఆక్విక దళాన్ని సక్కలనుంచి నడిపించాడు. వాళ్ళు గుర్రాల్ని పూర్తి వేగంత్తో' 

పరు? త్తిస్తూ భారతీయుల మీద దాడి చేసి, అనేకమందిని నరికి చంపి మిగిలిన వారిని 

పొరిపోయేలా చేళారు. 

టీ లి క 
2. CENTRE we LEFT CENTRE 
త. LEFT | me (2. తగ” cEnTnE 
4. ADVANCE CuARD 13. RIGHT WING 
B..PAL!SADE OF CARTS AND GBREASTHAOREKS 14, RIGHT FLANKING PARTY 
అ. MYSHKETEERS ( MVSTACA) 1% RESTAVE 

7. ARTILLERY CuvsTAD Aer) io. Ours 
ఇ. AOovANCE GYSRAD ౯7 FEALED TREES 

1ర్. PANIFAT VULAGE 

| BATTLE OF AAN/PAT C—O VL TAN (BRIA: M's TROOPS 
Em A532‘ TAPS 

పానిపట్టు యుద్దంలో బాబర్ సైనిక పథకం 

మొఘల్ సామాజ్యానికి విజయవంతమైన దిశ అప్పుడు (ప్రారంభం అయిండి, 

కాల్మక్రమంలో అది విజమైన “భారతీయ” సామ్రాజ్యం అయింది. మహా చభక్రవర్తులైన 

హుమాయూన్, అక్చరుల పాలనలో భారత సైన్యాలు బాగా నిర్మాణయుతంగానూ, మరింత 

సామర్థ్యంగలవిగానూ, (ప్రత్యేకించి రాజప్పుత్రులు, మరాఠాలు వంటి యుద్ధయోధుల సంప్ర 

దాయాలలో ఉత్తమమైన వాటినన్నిటినీ ఇముడ్చుకున్న విగానూ రూపొందాయి. 
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నురాఠా, వళ్ళ సైన్యాలు 

మరాఠాలు ఒక కొత్త యుద్ధతంత్ర రూపాన్ని (ప్రవేశపెట్టినందువల్ల మొఘలుల 

మీద అనేక విజయాలను సాధించారు. “గెరిల్లా యుద్ధతంత్రం” గురించి మీరు వినే 

వుంటారు; అది ఇప్పుడు చాలా మామూలు పదం అయిపోయింది. ద్వితీయ (ప్రపంచ 

యుద్ధంలో కొన్ని గెరిల్లా చర్యలు జరిగాయి, వియత్నాంలో ఈ యుద్ధతం(త్ర రూపాన్ని 
వియక్ కాంగ్ (వియత్నాం విమోచన సైన్యం) "ఆచరించింది. ఇంకా అనేక ఇతర 

ఉదాహరణలు వున్నాయి. శత్రువు వున్నంత బలంగా నువ్వు బేనప్పుడు, తగినస్టాయిలో 

తుపాకులు, టాంకులు లేనప్పుడు ““గెరిల్లా యుద్ధతంత్రాన్ని”” వినియోగించడం జరుగుతుంది, 

ప్రత్యక్ష పోరాటంలో ఆధిక్యతగల శత్రు బలగాలను నువ్వు ఎదిరించలేవు; అప్పుడు నీవు 

చేయగలిగిందల్లా చీకటి దూటున అకస్మాత్తుగా వారిమీదకు వెళ్ళడం: రక్షణ లేకుండా 

పట్టుకుని దాడీ pr శత్రువు దిలాన్ని, జనాన్ని కూడదీసుకుని నీ మీద దాగిచేసేలో పు 

అడవి లేదా: పర్వతాలలోకి త్వరితంగా వెళ్లి మాయమవటం, తమకన్నా మరింత శ్రీ 

వంతమైన మంచి సాధనసంస త్తిగల సైన్యాలను ఎదుర్కోవలపి వచ్చినప్పుడు, (ప్రత్యేకించి 

ఆపియాలోని పేద దేశాలకు ఈనాటి (ప్రసిద్ధమైన యుద్ధతం్యత రూసమిది. 

ఉపఖండంలో ఈ యుద్ధతం[త్ర రూపాన్ని అనుసరించిన (ప్రముఖులలో “విష్టవ 

వీరుడు అని ప్రిలునబడే మరాఠాకు చెందిన శివాజీ భొన్ప్లే ఒకడు. ఎందుకంటే, ఢిల్లీలోని 

మొఘల్ చక్రవర్తి బ్రహ్మాండమైన సైన్యాలకు అతను సరితూగాడు. అతను దక్కను 

వర్వత (శ్రేణులమధ్య అనేక పై విక కోటలను విర్మించాడు; అక్కడినుంచి ఆతవి బంది 

పోటు దండ్లు ఎప్పుడు ఎలాంటి అవకొళం లభించినా మొఘల్ పేనా విభాగాల మీదకు ఉరికి 



దాడిచేసేవి; అతి వేగవంతమైన మెరుపు డాడి; మళ్ళీ పర్వతాలలోకి వెళ్ళి కనుమరుగయ్యే 

వారు. అతను మొఘల్ పాలనా నిర్వహణకు అనేక సంవత్సరాలపాటు ప్రమాదకారి 

అయ్యాడు. ఆదే సమయంలో శివాజీ పాత హైందవ సైవిక వియమావళిని ఖచ్చితంగా 

పాటించే వాడు తమ 

సొంత (ప్రయోజనాల 

కోసం కొల్ల గొ ప్రేందుకు 

సై వికులను అనుమతించ 

లేదు. ఒక దళాధిపతి 

అయినా సరే, చేజిక్కిన 

సంపదనంతా రాజ్యానికి 

అప్పగించాలి. త్తీలను పిల్ల 

లను ఖై దీలుగా తీసుకురావ 

డాన్ని అనుమతించలేదు. 

మధ్య యుగాల నాటి 

భారత సైన్యాలకు, ఆధు 

నిక భారతీయ సై న్యానికి 

మరొక ప్రధానమైన అను 

సంధానం శిఖు సైనిక బల 

గాల వల్ల రూపొందింది. 

శిఖ్టు యుద్ద వాదానికి పితృపాదుడై-న గురుగో నిందసింగ్ తన పతాకం కింద చేరి; 

ప్రజానీకంలో ఉదా శత, ఐక్యత భావాలను కలిగించిన వారిలో (ప్రథముడు. వారే తర్వాత 

'వాల్సాదర్ గా రూపొందారు. వేర్వేరు కులాలు, జాతులన్నిటి మధ్య.వారు అల్పకులస్తు 

లయినా సరే_సోదర భావం అనేది ఈ శ్యవస్థలోని గణనీయ అంశం. వీరే ₹ష్థు సైనిక 
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వ్యవస్థను రూపొందిం 

చారు. మధ్య దోబ్కు 

ఛందినజాటు శిఖుసె న్య 
(aa) స = 

(ప్రసారం అయ్యారు. 

కాసీ పర్వత ప్రాంతాల 

గూరాలు, ముసిములు, 
ఖ ౧ 

ఇంకా ఇతరులు వివిద 

శిఖు మిస్లలో చేరడా 
ఖు గ 

నికి స్వేచ్చ వుంది. 

నిక సంప్రదాయం, బీ 
న 

పరాక్రమం అనేవి ఏ 

ఒక్క జాతి, వర్షం, 

లేదా కులాలకు చెందిన 

విశేషాధికారం కాదని 

భారత దేశంలో మొదటి 

సారిగా వారు నిరూపిం 

చారు. గురు గోవింద సింగ్ 

ఈ (ప్రజాతంత్ర సైనిక యంగతాంగాన్ని (క్రమబద్దం చేపి, యూరపు సైన్యాల 
పద్ధతిలో సన్నద్ధం చేయడం ద్వారా ఆధునికం చేసే కర్తవ్యం మహారాజా రంజిత్ పింగ్కి 
అప్పగించారు. ఆయన తన బలగాలకు ఆధునిక పద్ధతులలో శిక్షణ ఇచ్చి, పునర్నిర్మిం 

చేరీదుకు బ్రిటిష్, ఇటలీ, (పెంచి అధికారులను నియమించాడు. ఖాల్సా శతఘ్ని దళం 
శక్తివంత మైన ఆధునిక సైన్యం అయింది. లాహోర్ కోటలో కార్థానాలు నెలకొల్పారు. 

ప్రపంచంలో వేటికీ, ఏ విధంగానూ తీసిపోని తుపాకులు అక్కడ పోతపోశారు. - 
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శశు వుపై దాడి చేస్తున సైన్యం 



అ Fr ఇ 
మహారాణా రంణిత్ ఏం జక పాత రేఖా చి త్ర 

స్తో సెన్యమే ఉగన భాగత దేశంలో గిటిష (పాసాదాన్ని గడగడబాగెంచింది. రా ar, నే ct. 

అయినస్త టల రంజిత్ ఎంగ నొరదానంతగ గళ్లు బఇనిక రాజ్యాన్ని నినుర్గనంలలా ని. 
ye 4 Ce య 3 BU Ts 5 a న ణ్ గ వ లాల్ హొంగగలణ తేరధ్మడనాయకుగు రేగసోనడొంరతో, బ్రిటిష్ పది సో బంిపన దాడుాంలో్ ఆది 

(కమెణా చిన్నా ధిన్న మైంగి. 



[బిటిస సా పౌజ్యం కోసరం పోరాటం 

నేనిపుప ఈ న్యథ్యావ్ని 1014 నాటి శీతాకాలపు యూరపు ఖండాని3, డఉ రర 

ప్రావ్సోలో9ి ఢముద్దన ౦0౫౧ మదికి సుళ్ళినాను, అప్పటికి కొద్ది ' నెలల [క్రిత మే ఆ దేళం 

మీద జస్యవీ దాత జరిపింది, ద్రీటిషి (ఫెంచికి సహాయం చేయడానికి వచ్చిం. కాని 

వండు జీశాబి Woh Rx గాrr DIF ” ఎగ 3 నం కండు దేశాల్ని జర్మనీ వెనక్కి, దాదాపు పారిస్ గేట్ల పరకు నెట్టివేసింగి. బ్రిటిష్. 

(సెంఛంను అదుక్ కోవడానికి భారత భేశంలాంటి సుచూన దేశాల నుంచి కూడా దశాణను 

ఒక నౌకవిండా పున్న భారతీయ సె వికులు నాన్సెల్లెస్ భేరుకున్నారు.. వాగ్గును 
రిం జీ పైకా 

వెంఠనే యుద్ధ 'శేణికి సంపారు, ఆ ఏడాది శీతాకాలం త్వరగా |పవేశించింగి, భయం 

'మెన నలి. పరిపితుల్ని నురింత వెషనింపచేయడానికా అన్నట్లు థారతీయ సె నికులు చ: 
య ® ౮౧ ర 

ఉషప్రాంత దస్తులు.థాకీ చొక్కా, నిక్కురు-ధరింని సున్నారు, మొదటి కొద్ది నాగాలు 
గ 

భాగ తీయలకు సరైన అహారం రభించరే ఎ. ఎం ఎవల్ల నంటే; [బ్రిటిష [పంచె లి 

సూధారఐ వేషన్లకో పం) నూంస, దూశ మాంసం ఉంటుంది. వారు తమ ౯౦౩ 

రేషన్లు నచ్చేవరకు ర్ రది, దింగాశగుంపలతో సరి3 పెట్టుకోనలసె సచ్చింది, 

చలితో వణకుతూ, సరైన తిండి లేకుండావున్న భారతీయ సెనిశ బెటాగరొవ్నైను 

తిన్నగా మొదటి వరుస కందకాలలోకి, జర్మన్ శతఘ్ని దాం నింంఠతరం -ణ్బు౫ 

జరుపుతున్న చోటికి పంపారు, అధునిక ఆయుధాలతో సున్న ౩యూగొపియెం నాలను 

వ్యతిరేకంగా పోరాడటం భాగతీయులకు ఇదే మొదటిసారి. వ్యతి రేక పరిస్థితుల రారణంగా 

భారతీయ వై నికులు యుద్దంరో సరిగ్గా న్యవహరించ లేని అనేకనుంది గొ ళ్ ను, 



అప్పుడు జర్మస్త మీద దాడిచేసే మొట్టమొదటి ఒదకాళంవారికి సచ్చింది... భారతీ 

యులు రణభేరి మోగించారు. కందకాల వరుసణలోంచి ఫిందిరీగల్లా లేణారు. రైఫిల్ = 

సన్నీలతో శత్రువుపై పు దూసుకు పోయారు. ఖీకరమైన బాహో గాహీ ఘర్షణలో జర్మన్లు 

ఏడాసంగా వెనక్కి. తగ్గారు. నెండు రోజుల పోగాటం ముగిసే సరికి భారతీయ సైన్య 

నిభాగం జర్యన్ల యుద్ధ పరికరాల్ని సురికొన్నింటిని స్వాధీనం చేసుకుంది. జర్మన్ 

నిలువరించటంకో ఈ విజయౌలు గక [1సవాసన కారణమయ్యాయి. 

ననా నాయకుడు తగకు శానుగా న. ౬ విసందించటానికి బెటాలియన్ 

దగరకు వచ్చాడు. అయస భారతీయుల దాడిని “ఈ యుద్దంలో తాను ఇంతవరకు చూడని 

ఉల్తమ అయుథ నిన్యాసం గా సర్తి ంచి ధారతీయబెబాలియన్ ను శాశ్వతంగా తనడి విజన్ రో 

గిందమనె అడిగాదు. నికదికి భాశతీయ సైన్యం తన స్వా నానికి వచ్చేసింది. 

లట, 

వ. 

లుల కాలం నుంచి రారతడేశ బలగాలు [బ్రహ్మాండ మైన పురోగతిని సాధిం 

బాయి, ఎందుచేతసం పే భారతీయ సై న్యాన్ని రూహాంగించి, పునర్నిర్మించిందని మసకు 

తెలాసు. నారు ధారగ గళాన్ని కతన పూర్చుడం ఆనంనించిన తర్వాత, భాగతయ 

(పణలకు "మె నత నిషణతను సుసంసన్న మెన సం్మపడాయాలు వున్నాయని గు రించారు. 
లా es వా ఇలలో 

అందునల్ల వారు పూ రగా ఈూగపు దళాల మీద ఆజారసడటానిక బదులుగా భారత ంరో 

నానిక బలగాలను కూ ర్పుకోనాగగని వంచారు. సదిహేడవ శలాది (పాం వ సూర 
(q) a) 

"సెగ రారటయ అంగం మాడు సెసిడెస్సీలలో బెంగాల్. బొంబాయి. మడా? సృఅజో .._నిర్నిత 
9 జ 

త్ వాళ్ళందరినీ గి భాగతీయ సెన్యంగా కలిపిపశారు. ఈ సం ౧వత్సరాలలో 
గ య. 

భారతీయ సె స్యంలోని కొన్ని విణాగాలను అనేక విదేశా లకు_...చై శా. అష్ట ఏన్తాన్. సర్షియా 
వో fm wea యు 

ఈజిపు. ఇండో నే; యా. బర్మాలకు. పోరాదేం దుకు పం[కంవారు. 
[౪9 

లు 
క 

మగ బలగాలు ఠాగిన్వా సుం నహంచిన నజమైసె భాం యిం; 1.18 నాటి (ప్రసంచ 

యుద్దం..ఇప్పటిగీ నేను దీని గురించి కొంత వరకు చెప్పాను. ఈ యుద్ధ కాలంలో భారతీయ 

దళాలను జగ్యన్ వలసనాద సై "జె న్యాలతో పోరాడేందుకు తూర్కు ఆ (ఫ్రకాకు. లు తురుష్మూ.. లతో పోరా 

డేందుకు అరేబియాకు కూడా పంపించారు, ఆ విధంగా భారతీయ పై నికుల పరాక్రమం [సవం 

చంలోని అన్ని బేళశాల దృష్టికి సచ్చింది. తమ పోరాట లక్షణాలకు ఉన్నత భ్యాతిని వారికీ 
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- జో ౮ ళ్ ve pa అ Ses CE 3 గ్గ ఏ పులో జ్ ప టా న్ 

న ప లే టి | కా ర ణం), "2 x au ఓ SEE BA) న్స h ఆ Via Je ఆ! Vrs iE? nh ఆనీ 3 ee) EE టై ౮ 

~~ ర! 
తా Pe 

ఖై బయలు 

wife “ షే గ్ టల | “neha rad 
eet CM (aS స కాజ య. ప rer. pe pan prt గి ఫి జ & క || కం ఓ క ' Fre 

Pe) మ్ ర గ యై అ ల Wu ౯ ఓ Wal ఆ ct a0 కన్ ట్ భళి ఆ MO థి mh! (ఆ YAN ష్ 

చ్ అగ స్ అమ నీ 'వై లక మచే బాం 9 కలి నాక్ గా 

ఎలిప్పుట డెన్ ణా జల ఏలు, ఎరా వదదుజణ్యృలకు అటి ఎక్కిసెట్ల 6 ఏత కొనిన ని 

ంతిర్జాతీ య యుద్ద సమాధుల స్మారక స్తూపాన్ని తపక చూడండి. సుందర ఆరామాయు 



వున్న మాంటెకావినోవద్ద ఒక ప్రసిద్ధ యుద్ధం జరిగింది. అ పోరాటంలో నాలుగవ 
(a ~ 

డీవిజన్ సాయక పాశ వహించింది, ఈనాడు కాసినో ఆంతర్జాతీయ యాతాసంమెంది. 

అక్కడ విళాలమన ఓక్ పవిత్ర మందిరంలో ఇటలీ యుద్ధంలో ; పొణొలు కార je (కా = న్ 
అత్తి హో ల చ ష్ + రార, లా ఆలి ఆర ప a అయ్యకా అట్టకి వ్వ (a గారే వెలాది మ్నిత దేశాలలో స నికుర్ని గౌరవ భాపంతో సంస్తరిసారు. వాటిలో ఇటలీలో 

రెజు 
ఒయాాతోో 

న్ సో అజా ఓ ల a రష యస లు శ సు ate రి 3 హోరాడి, ఒరిగిన ఎనేకమంది భారతీయ అధికౌరులు, ఎనిరుల సటూదులునిియి. నొటి 
(“un చా 

శ త్య See లం కాకి | గ్ త జర్మనీ అధిపత్య ౨నుంచి తము దేళాన్ని వచు కం చయదంలో ధాకలియ యువకుల 
ష్ 

తాళగాని! ఇటలి ' దేశ సులు రాతటి రా భానంతో సంస్మరినారు. 
౪ య ల డో 

వట ష్ wie, se ew inn. CO డా నం 2 రే st ద్ద తెయ (ప్రపంచ యుద శౌలఎలో జపాన్కు గ$తిరకం:ా టిర్మాల్ జః 
స 

{a 

గ్రా, న ' WLI - ~*~ గ aga ఇ” ©. లె ల యుదంటో ధారతెయ సెనః6 త్యంత కిలకచాత పటా చెంది. అఏపంచలదో అత్యంత 
©) షా షం ఇ 

టో ల my a కా జీ నో లనే . గ వం ల ఇచ ౫ అ ~ కొ on వె గ స్రజలతుల స హొారిఖవో జపాస్ దళ CET చొళ్ళు వ్టిటెటు ౨ చొవికొని, 5న 
చనా షూ టై 

(| లా ee. mn Sen enn ఎ వాల్ డా న NT లు లన ఓడించి, మలయా, కలల రచషయోొో. ఆలు క్ స మరా SR స నాం "రాణ నాబురొలనదు 

ఆకమిందొతు. ఆ తర్వాతి భారత వశం పై డాడి చేశారు, అది ,విటిష్ ఇండియాకి 

కౌళ్లర్మాత్రి. దేశ ఇ విష్యళ్తు తూనికలే ఊగిసలాడుకోంది. 

ఈ పోరాటం అంతా. నాగాలాండ్, మణిపూర్, అరకాన్న్, చండ్చాన్లోయ 
న Cc 

సరిహద్దు వద్దగల య ఆఅ కుఖతో, పంసాతాలరో జరిగంది. అటవి యుదులో రీతీణ ణ్ జ్ 
ప 

(య ర ఇళ శ్ళ్తో ఇ వం Yh. Ww నల క్ ae స పొందిన జఉపాసీయులు: యుణబముదట. దున దళాలకు దిటెన వాదన సురూప ఉంచుతున్నారు. హు 
ల. PET స" ఇ స కట అ eal కళ యు ~ వష 

ళ్ [£3 వొళ్ళు మన ఏళొలి చుణీబ్లార్, ఉ త్తం అస్వాంలవే ప్ప వెనక్కి. నెట్టి చేశా యు (యినప్పటీక % 

రధారతియులే సంభ్యాకులుగా వున్న దళాలుగల ఎం నాలుగవ పెన్యం వ్ 
కత 

పాదవీణంం సింపాదించి నేక నీర రపోరా జాల తర్వాత బపాసీయులను “2 
వ్ల 

(2) స్నా 

వెనక్కి తరిమి వేయడం (సొంంథించంది. 
క్ ట్ - wie fs ఈ పోరాటాలలో మొట్టమొదటి సారిగా యుదంకోసి ఒక |విగేదుకు ధాళతీయ 

స ఇ ~ 

ఎ కా లా జ ae: గ్ ఇ ష్ x పా ఇ ఓ వుధికౌరి కె,ఎస్, ప మ్య య్యు నాయకత;శంు వసాంచారు 'వీగచ లోనీ మొ తం మూడు 
ళ అ తలే 

1 స న! Cc< అ ఆజ్ r Ww శ సు బీటాలియస కు భలొరతియుచే కమాండరు కాపటం కూడా ఇడ | సథముంం అ పొజు? ఛా au 
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(శేణులలో భారతీయులకు సాసం కలత్తంచటం |హారంభం చంది చే 
౯ 

పంటు ॥ 
పల త పన! నార సంసతి*రాలు 
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సా ౧తంత్ర్యం 

కొంతకాలం తర్వాత జపానీయులు 

బర్మాలో లొంగిపోయారు. ద్వితీయ ప్రపంచ 

యుద్దం ముగిసింది? అప్పుడు భారతదేశావికి 

స్వాతం[త్య0రావడ౦ం, కళ్ల విభజన జరిగింది. 

పాత భారతీయ సెన్యం విభజిత 

మెంది. పాత పెన్యంలో మూడింట ఒక 

ఎ౦ళు పాకిస్తాన్కు, మిగిలిన రెండువంతులు 

:ఎనకు చెందింది. ఇది మార్చులు, అస్టిరతల 

కొలం; ఎం మసర్దినం'ీ (బ్రిటిష్ జనరల్స్, 

సీనియర్ అరికౌర్లు అందరూ ఒక్కసారిగా 

భారతోశాన్ని వితిచి వెళ్ళరు. సైన్యాధి 

సలి మంచి కిందివరకుంఅన్ని బాధ్యతాయుత 

ప్రోగాలిను మన సొంత అరికారులే చేపట్ట 

తలపే సచ్చింది. ఈ ఉన్నలోద్యోగాలు 

(వ్రీటిష రాజ్య కౌలంలో ఎన్నడూ భారతీయు 

ఇప ఇవ్వదంజరగలేదు; అందువల్ల సైన్యం 

స్పర్పడ టానికి కొద్దికౌలం పట్టింది. 

దుకోపక్కు, నున దళాణు మూడు 

వేర్వేరు థండాలలో అధ సంవత్సరాలపాటు 
SIE చవ mI అలు NM: 

రోడ్ ని రిపేరు చెస్తున స నికులు 





.పోరాడవలసి వచ్చింది. ఇతర దేశాల సెన్యా లకు లభించిన విశ్రాఖతి కాలం కోసరం 

వారు ఎదురుచూ స్తున్నారు. కాని అలా జరగలేదు., విభజన జరిగిన కొద్ది వారాలలోనే 

పాకిస్తానో శత్రువుగా మారి, సాయుధ సైన్యం ద్వారా భారత భూభాగాన్ని ఆక్రమించడానికి 
(ప్రయత్నించింది. వారు పట్టుకోదలచిన మొదటి (ప్రాంతం బ్రిటిష్ ఇండియాకి సంస్థానంగా 

వుండిన కాశ్మీర్. 1947 అక్షోబరులో పాకిస్తాన్ వేలాదిమంది సాయుధ గిరీజనుల్ని 

లూటీలు, దోపిడీలు చేయడానికి పంపింది. ఈ న వెనుక క్రమసైన్యాన్ని పంపి, 

ఆ విధంగా అందాల కాశ్మీర్ లోయను ఆక్రమించాలని వారు ఆశించారు. 

ఉన్న స్థితిలో అందుకు సన్నద్ధంగా లేని. ప్రధాన మంత్రి జవహర్లాల్ నెహూ 

నాయకత్వంలోని నూతన (ప్రభుత్వం, కాశీర్ మహారాజా సహాయం కోసరం చేపిన. 

అభ్యర్థనకు సకాలంలో ప్రతిస్పందించింది. _ ఢిల్లీకి 'సమీపంలో ఏ దళాలువుంటే. వాటిని 
హడ్వావుడిగా సమీకరించి, డకోటా పొర విమానాల్లో పంపింది. భారతీయ సైన్యంలోని. 

(పథమ విభాగం కొద్దిగంటలవో నే (శ్రీనగర్ గగనతలం వేపు దూసుకురావడం_పాకిస్తాన్ కు 

ది గృమకలిగించింది. 

స్వతంత్ర భారతదేశం సాగించిన అనేక యుద్దాలలో మొదటిది (పారంభం 

అయింది. 



వేం న. సైన్యం పోరాడిన యుద్ధాలు 

“ఇరిజనుల కాశ్మీర్ డాడి జరిగిన వారంరోజుల తర్వాత పరిస్టితి నిరాశా జనక మెంది. 

మొదటి దూకుడుని వారించగలిగినప్పటికీ, గిరిజనులు శతెరపిలేకుండా తోసుకువ స్తున్నారు. 

- మొదటి యుద్దాలలో నే కాశ్మీర్ రాజ్య బలగాల అధిపతి రాజేందర్ పింగ్ యురి రహదా[6మీద 

హతుడయ్యాడు. వేళ్ళమీద లెక్కించగలిగిన అతని దునుషులు శత్రువులను నిలువరించారు: 

ఇది ఎంతో (ప్రనానమెంది. కల్నల్ రంజిత్రాయ్ నాయకత్వాన ప్రథమ భారతీయ బెటాలి 

యన్ రావడానికి ఇది వ్యవధిని కల్పించింది, కల్న ర్ రాయ్ యుద్దంలొ రోకి దిగారు. కాస్ 

అప్పటికే బారాదులా పటణం శ్తువశ మెంది; వాళ్ళు రీనేకమంది స్థానికుల్ని చంపేసి, 
na) టబ (4 రా 

పట్టణానికి నిపాుపెటారు. మరునాడు కలాల్ రాయ్ యుద్ధంలో చనిపోయాడు; ఇప్పుడు 
oo లట oo 

శతువు (శ్రీనగర్ ద్వారాలవెపు ఉరకలు చేస్తున్నాడు. అక్కడ హడావుడిగా కూర్చుకున్న. 

దళాలతో ఏర్పడిన రెండు వెటాలియన్ల సైన్యం మాత్రమే వున్న బ్రిగేడియర్ సేన్, 

మెళ్ళ దూరంలో వున్న షెలాంగ్ తెంగ్ వద్ద వేలాది 
శ 

యు | 

గిరిజన దండియా।తికులను ఎదుర్కొన్నాడు. ఆనాటి 

శ్రీనగర్ కు పశ్చిమంగా... నాలుగు షె 

తన చర్యలమీడే కాశ్మీర్ భవిష్యత్తు. 

ఆధారపడి వుందని అతను తెలుసుకున్నాడు. 

బ్రిగేడియర్ సేన్కి జాలివడ తగినంత తక్కువ సంఖ్యలో దళాలు వున్నాయి. 
యప వేలకు పైగా వున్న మంచి ఆయుధాలు గల గిరిజనుల్ని ఎదుర్కోవడానికి ఆతనికి 

సెన్నదంతా కలిసి న! సదాతి సెన్యం. రెండు సాయుధ శకటాలు, పఠాన్షు 

నుహా ఉత్తేజంతో నున్నారు. ఎందుకంటే, వాళ్ళు స్వల్పమెస భారతీయ బలగాన్ని 

వేసి. ఆతర్వాత ఎన్నో సంపదలతో నిండివున్న శ్రీనగర్ను కై వసం చేసుకో గలమన్న 



విశ్వాసంతో వున్నారు. 

ఈ నిస్పృహావహమైన పరిప్టితిలో, శత్రువును మోసగించడానికి బ్రిగేడియర్ 
సేన్ తెలివైన పన్నుగడ పన్నారు. పాకిస్తాన్కు, భారత గేళానికి అప్పటికింకా ఒకే 
రకమైన సోయుధ శకటాలు, ఒకే రకమైన సైనిక దుస్తులు వున్నంచన, బ్రిగేడియర్ 
సేన్ తన రెండు సాయుధ శకటాలను శ్రీనగర్ చుట్టుదారిద్వారా శ త్రుస&ానికి పంపి వేశాడు. 
వాళ్ళు గిరిజనుల వెనుక చోటుచేసుకుని పాకిస్తాన్ వారిలాగే నటిస్తారు." యుద్దం ప్రారంభ 
మైనప్పుడు వెనుకనుంచి శతువుపై కాల్పులు మొదలెడతారు. విజయవంత మైతే, [క్రమ 
శిక్షణలేని గిరిజన దాడి డారుల్ని ఇది గందరగోళ పరు స్తుంది. 
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ఈ్లరన్ సెక్టర్ సరిహద్దు వద్ద కొపలా కాస్తున్న "సైనికులు! 
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అప్పుడు బ్రిగేడియర్ సేన్ యుద్ధం (ప్రారంభించమని సంకేతం ఇచ్చాడు. ఒక్ 

పక్కనుంచి భారతీయ సదాతి సెన్యం. శత్రువు వెనుకవైపు లెఫ్టినెంట్ డేవిర్ నాయకత్వాన 

గల రెండు సాయుధ శకటాలు కాల్పులు సాగించాయి. పఠాన్లు పూర్తిగా ద్మిగ్భమ 

చెంవారు. తమలో కొన్ని వందలమంది కౌల్పులకు గురయ్యేసరికి తమ ఆయుధాలు, 

మంచాగుండు సామాను విడిచిపెట్టి, తోకముడిచి పారిపోయారు. వాళ్ళ వాహనారిన్నీ 

రోడ్డుమీద, (శ్రీనగర్ వేప ముఖంపెట్టి వున్నాయి. చాలా భయపడిపోయిన పఠాన్లు వాటిని 

నడిపించి, వెనక్కి తిప్పుకోలేనందున, వాటిని అక్కడే వదిలేసి, పాకిస్తాన్కు వెళ్ళే రోడ్డు ' 

పల్లి లోకి పరుగె త్తుకుంటూ పోయి అదృశ్యమయ్యారు. మొత్తం మీద ఈ యుద్ధంలో 

7 స్ 
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జొ 700 మంది పఠాన్లు హతులయ్యారు, నూటయాభై వాహనాలు, కొన్ని ఆయుధాలు, 

మందుగుండు సామాను పట్టుబడ్డాయి. 

తర్వాత బ్రిగేడియర్ 'సేన్ పురోగమించి, కొద్ది రోజులలోనే శ్రీనగర్కు 60 
మెళ్ళ దూరంలో వున్న యురి చేరుకున్నాడు. కాశ్మీర్లో య సురక్షితం. 

తరువాతి పధ్నాలుగు మాసాల కాలంలో, జమ్ముకాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో తవ్రమైన 
యుద్ధం జరిగింది, (శ్రీనగర్, పూంచ్ ఇంకా ఇతర (ప్రాంతాలను పట్టుకోటోయి గిరిజనులు 

విఫలమయ్యారని తెలిశాక, పాకీస్తాన్ తన క్రమ సెన్యం దళాలను (సయత్న పూర్వకంగా 

శీ నగర్ కాశ్మీర్ లను కైవశం శేను ఎకు నేందుకు మరింత హెచ్చుగా పంపసాగింది. కానీ, 

(ప్రధానమైన (ప్రతి యుద్ధ . పాంతంలోను వారి ప్రయత్నాలను భారతీయ సైన్యం వమ్ము 

చేసింది. 

భారత7శం నుంచి కాశ్మీర్కు రలు మార్షంగానీ, సరైన రహదిరిగానీ లేక 
పోయినప్పటికీ కాశ్మీగ్ లోయ, జమ్మూ ప్రాంతం రెండిటిలోనూ భారతీయ సైన్యం, 
భారత వైమానిక దళం శక్రిసామర్ద్యాలు (క్రమేణా పెంపొందాయి. అనేక పపిద్ద యుద్దా 
లలో మన బలగాలు గెలిచాయి; పాకిసాన్ బలగాలు పూర్తిగా చుట్టుముట్టగా aren 

నుంచి విడివడిపోయిన పూంచ్ పట్టణ యుద్ధంలో; 11,000 అడుగుల ఎ తున పర్వతశిఖరం 
మీద భారతీయ పైనిక టాంకులు పోరాడిన యుద్ధంలో నూ_ఇంతకుముందెన్నడూ (ప్రపంచం 
లోవి ఏ సైన్యం కూడా ఈ రికార్డును అధిగమించలేదు: ఇంకా అనేక యుద్ధాలలో మన 
లగొలు గెలిచాయి. | 

పాకిస్తాపీయులు కొంత విజయం సాధించివి ఒకే ఒక్క (ప్రదేశం__ఉ త్రరాన 
సుదూర ౦గా వున్న. గిలిట్ , బల్లిస్తాన్ మంచు పాంతాలు, అక్కడికి శీతాకాలంలో చేరడం 
అంత తేలికకొదు; ఎందుకంటే 'వందలాదిమైళ్ళు మంచు కప్పిన పర్వతాలు ఆ ప్రాంతాన్ని 
జూజీలా కమమమ దాటుతున్న జనరల్ రాజేందర్ పింగ్తో, లెఫ్టినెంట్ జనరల్ క, ఎస్. 
తిమ్మయ్య (ఆప్పుడు మేజర్ జనరల్) . 

కాశ్టీర్ లోయమంచి వేరుచే స్తున్నాయి. ఇక్కడ కాశ్మీర్ ర్యాం బలగాలకు చెందిన 
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ద కాపలా కాస్తున్న సెనికంలు 
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పశ్చిమ సెక్టర్ లో టాంక్ లను ప్రయోగిస్తూ .ఎక ఏర్ సైజ్ చేస్తున్న సైనిక బృందం 

చిన్న దళం లెప్టినెంట్ కల్నల్ ఖాపా ఆధిపత్యంలో నిరంతరం దాడికి గురి అవుతూ చుట్టు 
ముట్టబడి వున్న స్కర్లు కోటను నెలలతరబడి కాపాడింది. ఈ బలగానికి సహాయం 

పంపాలని చేసిన అన్ని. ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి. చివరికి గిరిజనులు కోటను పట్టుకొని 
అందులోని సై న్యం, పొరపిబ్బందిలోని అత్యధికుల్ని ఊచకోత కోశారు. అయినప్పటికీ 

భారతీయ సైన్యం అప్పుడే కర్లిల్ను స్వాధీనం చేసుకుంది. దాంతో శాంతియుతంగా వున్న 
లడఖ్ లోయమీద దండెత్తాలనే పాకిస్తాన్ (ప్రయత్నాల్ని దున దళాలు వమ్ముచేశాయి. 

1966 వరకు భారత?శం ఒకే ఒక్క దేశానికి-_అదీ పాకిస్తాన్ కి... వ్యతిరేకంగా 
మాత్రమే పోరాడింది. తర్వాత చైనీయులు మనకు ఎదురు తిరిగి మూడుపక్కలనుంచి 

భారత దేళాన్ని భయపెట్టారు. అదంతా ఎలా జరిగిందో ఇప్పుడు చెప్పుతాను. 

. సంవత్సరాల తరదిడి' భారత్ చై నాలు కలిసి మెలిసి శాంతియుతంగా జీవించాయి. 

అయినప్పటికీ భారత్ _చై నాల మధ్య సరిహద్దు రేఖ గుర్తించడం కష్టమే, ' ఎందువల్లనంటే 

అందులో కొంత భాగం “ప్రపంచం పై కప్పు" మీద, పామాలయాలకు వెనుక పుంది. ఈ 

సమస్యను మనతో శాంతియుత, స్నేహపూర్వక పద్దతులలో చర్చించడానికి బదులుగా, 
చైనా వివాద ప్రాంతాలలోకి, (ప్రత్యేకించి అకపాయ్ చిన్, నేఫా (ఇప్పుడు అరుణాచల్ 
ధట అంటున్నారు) ప్రొంతాలలోకి చొచ్చుకువచ్చింది. 

హిమాలయ పర్వతాల ఉన్నత కుల వరకు వెళ్ళడానికి మనం (ప్రధానమైన 

“5 హదారులను నిర్మించక పోయినప్పటికీ, సరిహద్దు కాపలాకీ. మన. పై న్యాన్ని కాలినడక 

- ద్వారానే 20,000 అడుగులు, అంతకన్నా ఎక్కువ ఎత్తుకు పంపించాం. ఆక్కడ చైనా 
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దళాలు అనేక చిన్న చిన్న దాడులు జరిపాయి. కానీ మన దళాలు శను స్థానాల్ని ధైర్యంగా 
అంటిపె పెట్టుకున్నాయి. 1962 అక్రోబిరులో సరిహద్దు పొడవునా దై నా సామూహిక దురా 

గ్రమణ జరిపింది. భారీతుపాకులు, టాంకుల స్త లేకుండానే మన దళాలు శ క్రిందన 
లేకుండా పోరాడాయి. కానీ వాళ్ళు. అనేక (వడేశాలలో వెనక్కీ నెట్టి చేయబడ్డారు. 

మన దళాలు ప్రత్యేకించి చాలా దృఢంగా పోరాడాయి. లడభ్లోని పాంగ్గాంగ్ 

సకస్సు వద్ద ఒంటిపాటుగా వన్న స్థావరంలో, కెపి న్ థన్పింగ్ థాపా. నాయకత్వంలో 

వున్న గోర్టాల కంపెనీపై ధారీ అయుధాలతో వేలాది చై సీయులు దాడిచేశారు. అతను 

ఎన్నో కష్టనష్టాలు ఎదుర్కొని తన కందకంలోంచి పోరాడాడు... కానీ చివరికి అతను 
విజితుడయా డు, కొన్ని నెలల వరకు అతని పేరు వినిపించలేచు. శ(తుపుల కాల్పులలో 

ఏరోచితంగా కాపాడిన మరణించేంత పరకు చుషుల్ ఉత్తర ప్రాంత పర్వత సావరాన్ని 

పై తాన్ సింగ్ కి ఇచ్చిన'మే, ధన్సింగ్ థాపా పరాక్రమానికి పరమవీరచ్న్మం బహూకరించారు. 

దుర్షమమైన ఆ శిఖరాలమీద వైన్ సీయులు చాలాకాలంపాటు పోరాడబేకపోయారు. 

హరించుకున్నారు. అయినప్పటికీ 

ఇడి మనకు ఖచి ఎత మైన 'ఓటమి. 

ఆనాటినుంచీ మనం పర్యత శిఖరాల 

మీదకు అనేక రహదారులు నిర్మిం 

చాం. పరత (ప్రాంత గివ్ జన ను 
నక ఛా 

పునరాయుధం చేశాం. ఈనాడు 

చైనా ఎలాంటి కొత్త దాడిచేసినా 

తిప్పికొటగల సితిలో వున్నాం. 
లు “ఆ 

1965లో పాకిస్తాన్. భారత 
దేశం మీద రెండుసార్లు దాడి 

చేసింది. మొదటిసారి, వసంత 

బుతువు చివరలో సౌరాష్ట్రలోని వేజర్ డి.ఎస్. థాపా 
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కచ్రాణాలో మన సరిహద్దును పాకిస్తాన్ 

దళాలు అతిక్రమించాయి.. మనం వాళ్ళని 

నిలువరించాం. కానీ ఆ సమస్యలేవీ తేలక 

ముండే వాళ్ళు గెరిల్లా దళాలతో కాశ్మీర్లో 

దాడిఎ దానికి అనుకమణీకగా పళ్చిమ 

జమ్మూలోని చాంబ్ మెదానాల మీద భారీ 

దాడిని నిర్వహించారు. మన సహనం ఆంత 

రించింది. వాళ్ళమీద ఒత్తిడి తీసుకురావ 

డానికి పశ్చిమ పంజాబ్ మీద దాడిచేసి 

వాళ్ళని తిస్పికొట్టాం. మనదశళాలు లాహోర్ 

పొరిమేరలు చేరడంలో విజయవంతము 

అయ్యాయి, అయినప్పటికీ, సరిగ్గా అదే 

సమయంలో శక్రిమతమైన పొటన్ టాంకు 

లతో ప్రసిద్ధమైన పాకిస్తాన్ మొదటిసాయుధ 

శకటాల డివిజన్ పంజాబ్లోని ఖేమ్కరణ్ 

'వద్ద మనమీద దాడిచేసింది, ఆది మనకు 

వినాశకరం౦గా పరిణమించి పుండేది. కొనీ 

మన యువ టాంక్ ఆఫీసర్లు పదాతి సె న్యం 

నాయకుల అద్భుత ధైర్యం చెక్కుచెదర 

లేదు. వాళ్ళు తమకంటే అధిక్యతగల, 

ఐలగాలతో పోరాడుతున్నప్పటికీ, అనెక 

ప్రాణత్యాగాలకో సాయుధ శకటాల దాడిని 

సాగిపోతున్న విజయంతా టాంక్ 
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ఎదుర్కొని, వందలాది పాకిస్తానీ టాంకులను ధ్వంసం చేశారు. నేనిప్పుడు భేమ్కరణ్ 

యుద్ధంలో (ప్రాణాలు అర్చించిన అబ్దుల్ హమీద్ గాధ చెబుతాను, 

ఒక ఓపెన్ జీన్లో కూర్చుని రికాయిల్లెస్ యాంటీ.టాంక్ గన్తో చెరకు 

శోటలలోనుంచి తన ప్రధాన రక్షణ శేణి వేపు వెచతూ అబ్దుల్ హమీద్ అకస్మాత్తుగా నాలుగు 

పాకిస్తానీ టాంకుల మీదకు వచ్చాడు. అతనికి సంఖ్యా బలం బొత్తిగా లేదు. కౌనీ 

అతను పరుగెత్తడానికి (ప్రయత్నించలేదు. తక్షణమే కాల్పులు సాగించాడు. ఒకదాని 

తర్వాత ఒకటి.మూడు బాంకుల్ని పడగొట్టాడు. అతను శత్రువుల టాంకులకు చాలా 

దగ్గరలో వున్నాడు. కానీ చాలా నిబ్బరంగా, సమీకృతంగా వున్న ఆతని చర్యలు 

శత్రువును పూర్ధిగా దిగృమ పరచాయి. దురదృష్టవశాత్తు, నాలుగవ టాంకుకు గురి 

చూ స్తుండగానే___ఒక టాంకు గుండు తగిలి అతను తునాతునకలై పోయాడు. 

ఈ దిగువ ఉల్లే ఖనతో అతనికి సరమవీరచ క్ర బహూకరించారు: 
ఒక పోరాటంలో దుర్భే ద్యంగా కనిపించిన పాటన్ టాంక్ దళాలను ఈయనకున్న 

హవల్లార్ అబ్బుల్ హమీద్ , పాకిస్తాన్కు చెందిన టాంక్లు 

34 



' ఛిన్న రికయిల్ లెస్ దళం ఎదు ర్కొాంది. ఈయన అసా ధ్యాన్ని సాధ్యం చేశారు.” 
అంతకుముందే కర్గిల్నుంచి ((శ్రీనగర్లోయ ఉత్తరం వరకు బార్మర్ వద్ద 

రాజస్తాన్ ఎడారి వరకు నిరంతరం యుద్ధం సాగుతూనే వుంది. యుద్ధ్మగేణి అంతటా 
తీవ పోరాటం సాగుతూంది. రెండు వైపులా మరణాలు హెచ్చుగానే వున్నాయి. 

ఐక్యరాజ్య సమితి కాల్పుల విరమణ ఏర్పాటు చేయడంతో ఇరవై రెండు రోజుల 

పోరాటం అనంతరం యుద్దం ముగిసింది. అప్పటికి మనం పాకిస్తానీ పాలనలో పెద్ద 

భూఖండాలను, ప్రత్యేకించి మూడు ప్రాంతాలలో___దకీణ రాజస్తాన్ ఎడారి ప్రాంతంలో, 

ఉత్తర అమృతసర్ ప్రాంతంలో, పఠాన్కోట__జమ్ము సరిహద్దు దక్షిణ ప్రాంతంలో. 
పట్టుకున్నాం. నిజాయితీగా చెప్పాలంటే మనం (బ్రహ్మాండ మైన విజయాన్ని సాధించలేదనే 

అనాలి. ఎందువల్లనంటే శత్రువు మీద నిర్ణయాత్మకమైన ఓటమిని విధించడానికి కాల్పుల 

విరమణ జరిగింది. . కానీ చివరికి మన చేతిలోనే భూభాగం మిగిలింది. (బ్రహ్మాండమైన 

విజయం అరు సంవత్సరాల తర్వాత రానుంది. 
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బంగ్లాదేశ్ యుద్ధం 

1971 ఆగస్టులో ఓక తుఫాను రాత్రి ముగ్గురు బెంగాలీ కుర్రవాళ్ళు మైమన్పింగ్ 
వద్ద ఒక తేయాకు తోటలోనుంచి రహస్యంగా పాకుతున్నారు. వాళ్ళంతా చిన్నవాళ్ళే. 

అందరికంటే చిన్నవాడు ఫజ్జర్కి మహావుంటే _పధ్నాలుగేళ్ళు. వాళ్ళు, అయిదు నెలల 
నాడు పాకిస్తాన్ సైన్యం భీభత్స కాండ (ప్రారంభించినప్పుడు తూర్పు బెంగాల్ అంతటా 
తల ఎత్తిన (ప్రతిఘటన బిలగం ము క్లివాహినికి చెందినవాళ్ళు. 

ఆ ముగ్గురు స్నేహితులు తమగామం నుంచి ఉ త్రరం వేపు భారత దేశ, సరిహద్దు 

వేపు వస్తున్నారు. ఆక్కడ వాళ్ళకి ఆయుధాలు, శిక్షణ ఇస్తారని ఎవరో చెప్పారు. 
పగటి వేళ అడవుల్లో పడుకుంటూ, రాత్రిళ్ళు చీకటి మరుగున ముందుకు సాగుతూ, వారం 
రోజులుగా (ప్రయాణి స్తున్నారు. కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి మితులై న (గామప్రజలనుంచి 

తిండి దొరికేది. కానీ తరుచుగా ఆకలితోనే ఉండవలసి వచ్చేది. -కానీ, ఇప్పుడు వాళ్ళు 
సరిహద్దుకి చాలా దగ్గరగా వున్నారు. చాలా ఉద్వేగంతో వున్నారు. ఇ 

వాళ్ళు తేయాకు. తోటల చిపరవున్న, చిన్న కూలీల ఇళ్ళదగ్గరకు వచ్చారు. 
ఉత్తరంనుంచి వచ్చే ఒక వ్యక్తిని కలుసుకోవడానికి ఇది నిర్ణీత స్థలం. మరునాటి వరకు 

ఆక్కడే కేయాకు పొదలలో దాక్కుని, అనుకున్న సంకేతం కోసరం ఎదురుచూద్దామని 
వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు. . వాళ్ళలా చేయడమే మంచిదయింది. ఎందువల్లనంటే 

అకస్మా త్తుగా వాళ్ళ చుట్టూ కాల్పులు ప్రారంభం అయ్యాయి... తమను పట్టుకుపోవడానికి 

పాకిస్తాన్ సైన్యం పచ్చిందేమోనని వాళ్ళు చాలా భయపడ్డారు. కానీ, వాళ్ళు తొందరలోనే 
కొన్ని పాకిస్తాను (ట్రక్కులు త్వరితంగా వెనక్కు వెళ్ళడం చూశారు. అనేక దళాలుకూడా 



వెనక్కి పరుగె తాయి, సాయంత్రం అయ్యేసరికి మళ్ళా ఆంతోౌ (ప్రశాంతంగా వుంది. 

అప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఇంటిమీద నారింజరంగు జెండా ఎగరడం చూశారు. ఆ సంకేతం 

కోసరమే వాళ్ళు ఎదురు చూ స్తున్నారు. ఇంకా ఉద్వేగంతో కంపిఘానే వాళ్ళు ఆరుబయటకు 

వచ్చి, ఆ ఇంటికి వెళ్ళారు. 

ఆక్కడ వొళ్ళు, అనేకమంది బెంగాలీ గెరిలాలను కలుసుకున్నారు. వాళ్ళు ఆ 

న 
(a2) 

ళ్ 

రోజు ఉదయన్నే పాకిస్తానీ దళాలపై దాడిచేశారు. అక్కడ భద్రతా దళానికి, చెందిన 

ఇద్దరు కూలీల్లాగా మారు వేషాలతో వున్నారు. ఆ కుర్రవాళ్ళకు తాగడానికి టీ, తినడానికి 

చేపలూ, అన్ననూ ఇచ్చారు. అపుడు వాళు, ఎక్కడెతే రహస్య సావరం వుందని 
రా xt | రావా. GG 

ఆశించారో, ఆ భారతీయ సరిహద్దులకు వెళ్ళారు. 
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పశ్చిమ స్ర్రాంతంలో టాంక్ లను ప్రయోగిస్తూ ఎక్సర్ సై జ్ చేస్తున్న సైనికులు 
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ఈ ముగ్గురు మిత్రులూ తూర్పు బెంగాల్ నుంచి వచ్చి గెరిల్లా బృందాలలో చేరిన 

వేలాది మందిలో ఒకరు. అక్టోబర్, నవంబర్ మాసాలలో పాకిస్తాన్ సైన్యాలకు వ్యతిరే 

కంగా సాగిన అనేక దాడులలో ఫజర్ పాల్గొన్నాడు, యుద్ధం (పారంభంకాగానే అతనూ, 

అతని బృందమూ భారతీయ సెన్యంతో కదంతొక్కి నడిచారు. 

ఆది మనమీద బలవంతంగా రుద్దిన యుద్ధం. ఆభ్యతుడు యాహ్యాఖాన్ తూర్పు 

బెంగాల్లో సాగి స్తున్న బీభత్సాన్ని అదుపుచేసేలా కృషి చేసేందుకు (ప్రపంచ నాయకులను 

ఒప్పించాలని అప్పటి. (ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ చేయగలిగినదంతా చేశారు. లక్షలాది (పజలను 

నదిని దాకేందుకు బి డ్ “తయారుచేస్తున్న సైనికులు, 
టీ లి అతి 6... - 
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చంపేశారు: అడేలాదిచుందిని ఇళ్ళనుంచి 'వెళ్ళగొట్టారు. కోటినుంది సరిహద్దుదాటి 

కొందిశీకులుగా వచ్చారు. ఏదో ఒకటీ చేయవలపి వుంది. 

191 డిసెంబరు కస యా బ్యోభాన్ పళ్చిముంసుంచి భారత దేశం'పె దాదీచేళాడు. 

కాశ్మీర్ సంజాబులలో రారత డేళంపైె విజయం సారించిగలసనీ, దావితో మన దృష్టివి 
య్ 

కూర్చు బెంగాల్ నుంచి తుళ్ళింతవచ్చుననీ అతని అతోచస. కానీ ఈచర్య అతనికి 

కరమెంది? చనం బదురుచూ స్తున్న అవకాశాన్ని అతను ఇచ్చాడు. 
షష 

ci ఆబో 

వ్ర 

తరు పొకిసాన అద్చటికే తస స్వాలం,త్యాన్నీ సూతన “బంగ్లాదేశ్ “గా 

పకొటించింది. 

తిల్తీ లో జనరల్ మానెేక్ షా (తర్వాత ప్ర్టీవ మార్షల్) "సేనాధిపతి. కలక తాలో 

రెప్టినెంట్ జనత ఆరోరా తూడు లస అందర్ భారత౭క సరి గాదు భర్రతాదళాలలో, 

దొనికి సహాయపడే దాదాపు లతమంరి ము క్త్దొ పూని గరిల్లాలతో నోరు స్ట! యుద్దానికి తగిన 

అత్యవసర గధకొలను రూపొందించుకుంటున్నారు. మొత్తం బంగ్లాదేశ్ ఐనభా అంతా 

ఓట “yy Sea wan eye Ca) OU PN 1 LR CH కాళీ 

నున చచషేం. బారు దుస దిళగాలకు (బహ్యో౦టే మెస సహాయం ఉ౮ొరు. 
యి లా 

ఎంతో శెలివేన సెనీక ఎర్తుగ దలతో, అద్భుత మైన కార్యంలో పడు భారతీయ 
te 

థా 
, ఇ 

నె సక డివిజను నాతగువేపులనుందచి బంగ్లాటళ లొ [ప్రచశంచారు. వరిపొలాల మీదుగా 
౬ న 

నద Ch Ges ఎలయ. dR Sse 
సదులు. దురద చేలలు. సర ౧00 ఇంటి జలబుయ ; పొంతాలణుడుగా బూ స్ో దిలగాలణి 

మం అపో స్థ లా. era = + -~ a న్న బ్ర 

పూ ర్త టఓడిష్తూ మన ఇంణాలు థాకొను అన్ని ఐ ఎంచి ముట్టిడించాయి. పన్నెండు 
— ధి... 

వోజాంలో శే రాకొపటుఐడింటి. ౪0.000కు పణ పొకినాన్ 4 సై నకల ల్ దీల్రు?ః= చిక్కాడు 
జ 

QQ అ 

బంగ్లాదేశ్ కరత సోలపీలది 

స్వతం్యత భారత దెళం సైన్యం దేశానికి 'పలుపల బోరాదటం ఇదే మొదటిసారి. 

ఇది బాలా అద్భుత ప్రవికచర్య. మస దళాలు రారాళు పురోగమించడంతో అన్ని 

లవ స ఇబ్బందుల్ని అధిగమించాయి. లవాదారులు లేనిచోట తుపాకులు, ఇఠర ధారీ 

మ్మ డెని రాగాలుగా విదదొసె వ్యక్తుల. చౌ లియ దళాలు. బలు... మోసు ౪ 
2 
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కెళ్ళారు. వంతెనలు లేనిచోట వేలాదిమంది స్థానికులు నదులతో టన్నులకొద్దీ చుట్టిపోపి 
మన ట్లాంకులు వాహానాలు దాటి వెళ్ళడానికి అనకట్టలు నిర్మించారు. అహారం స్వల్పంగా 

వున్న చోట్ల [గామీణులు తడుకున్న కొద్ది పాటి నిల్వలతోనే మనదళాలను పోషించారు. 
లా న్ 

దాడిచేసే నైన్యావీక్ ఇంత లారీ స్థాయిలో (సల అండ . లభించడం. ఏడుస్నరకోట్ల 

(ప్రజల దేశాన్ని 12 రోజులలోనే విముక్తి చేయడం యుద్ధ చరితలో ఎన్నడూ జరగ 
అలో 

లేదు. 

a గల స్ట్ 

తుపాకులతో పురోగమిస్తుస్న సై నికులు 

పళ్చిమరంగ యుద్దంలో రారరీయ 'సెస్యం సంపూర్ణ విజయం కోసరం 'దెళ్ళలేదు, 

సళ్చిమ రాజస్టాన్లోవి కొంత భాగాన్ని మనం పట్టుకున్నాం. అలాగే పశ్చిమ పఠాన్కోట 

ప్రాంతంలో కూడా పాకిస్తాన్ లోపరి పరకూ చొచ్చుకు పోవాలనేది మన రాజకీయ ఆశయం 
కాదు. ఈ కరారంభంలో నేను వివరించిన ఐసంతర్ యుద్దంలాగా వారి దాడులను నిలువ 

రించడ౦, ఆ తర్వాత ఒక చీన్న స్టాయ యుద్ధాన్ని నిర్వహించడం మన లక్ష్యం. ఢాకాలో 

పాకిస్తాన్ దళాలు లొంగిపోగానే కాల్పుల ఏరమణకు. (శ్రీమతి గాందీ అదే౪ంచాయ. ఒకటి 

రెండు రోజులలోనే పాకిస్తాన్ కూదా పోరాది వీరమణకు అంగీకరించింది, 

వధ 



మిన్యాన్ని ఎలొ నిర బాస్తారు? 

కౌళ్ళీర్ యుద్ధం తర్వాత సాపేక్షంగా చూస్త, భారత దేళం ఒక సుదీర్ దళలొ 
తు 

పూర్తి శాంతియుతంగా (ప్రశాంతంగా పుందె. దళాలు ,ఇంకౌ కొశీర్. పంజాబు సరి 
పద్దులను కొపలాకొ స్తున్నాయి. కొసీ సె న్యానికి పభకొలు |పారంధించేందుకు ఒక జాతీయ 
పొ క నిర్మాణాన్ని రూపొందించేందుకు అవకాశం వుంది. 

ఇప్పుడు స్రీన్యాన్ని ఎలానీర్మించుతారో అది ఎలా పనిచేస్తుందో కొద్దిగా చెపుతాను. 

(ప్రథాన పోరాల సైన్యాన్ని దదాతి సేన అంటారు. వాళ్ళు నిలబడి పోరాదేవారు. 
ఒక్సదాతిసేన జిబారియన్ కో రెపిళ్ళు, మెషీన్ గన్టు, మోర్చార్లు వంటి ఆయుధాలతో ఒక 
చెయ్యిబుంది ననికులు పుంటారు. కానీ వాళ్ళ యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు, వాళ్ళకి సహాయం 

చేసేందుకు ధారీ తుపొకులు, టాంకులు అసనరం౦, కసుక మనకు టాంకు రెజి మెంట్లు 

వున్నాయి... వాటిని సాయుధ శకటాల, ళతఘ్నిదళాల రెజిమెంట్లు లంటారు. శత్రువుతో 
పోరాడేందుకు వాటన్నిటినీ గక ణ డివిజనులతో కలుపుతారు, 

ఇపన్నీ రంగంలో ఉండి పోరాడే విభాగాలు. వంతెనలు, రోడు, జల'కేంద్రాల 
(మంచినీటి కో క్ సరం) నిర్మాణంలో వారికి సహాయం చేసేందప మనకు ఇంజనీర్ బెటాలి 
యన్లు వున్నాయి. పరఠికరాలన్నిటినీ వీలే శీసుకెళరారు, ఇెలిఫోన్ లెన్లు వెర్లెస్ 

Ca కమ్యూనికేషన్ల ఏర్పాటులో సాయపపేందుకు సిన్నర్స్ బెటాలియస్లు వున్నాయి 

ఇక సై న్యాలకు థోజనోది పెట్టాలి. యుద్దంలో మందుగుండు ఇవ్వాలి. వారి 
ట్రక్కులు, అయుధాణు మరమ్మత్తు చేయాలి. బారి గాయాలను మాన్చాలి. ఏటికోసరం 



వుండే దళాలను సరఫరా, రవాణా, విద్యుత్, మెకానికల్ ఇంజనీర్స్, అఆర్డ్నెన్స్, 
మెడికల్ దెటాలియన్లు అంటాం. పోరాడే సేనలకు సాయం అందించడం (ప్రధాన కర్త్యం 

అయినప్పటికీ, అవసరమైతే పోరాడేందుకు వారంతా సుశికితులే. 

ద్రిగేద్లు. డివిజన్లు ఆవి షిలిచే పోరాట దళాలను ఎక్కండికై నా పంపవచ్చు. 

ఒకొక్కసారి ఒక డివిజన్ను భారత్లో ఆ మూలనుంచి ఈ మూలకు పంపవచ్చు. ఒక్ 

యుద్దం మధ్యలో పంజాబ్ నుంచి అస్వామ్కు పంపవచ్చు. అందువల్ల నే పోరాడే డివిజన్ ల 

(ప్రయాణాలకు తోడ్చడేందుకు భారతదేశమంతటా ఇతరదళాలు సర్వసన్నద్ధంగా వుంటాయి. 

అ విధంగా పౌర(ప్రభుత్వానికి రాష్ట్రాలూ. జిల్లాలూ వున్న'క్లే సైన్యానికి కమాండ్ లూ, 

(ప్రాంతాలూ, ఉపప్రాంతాలూ ఉంటాయి. 

వాయుసేన హోలికాప్టర్స్ సె నిక వైద్య బృందం సహాయంతో పశ్చిమ న్ర్రాంతంలో ప్రజలకు 
ల ఇలా ౬. a లో 

సహాయపడుతున్న దృశ్యం 
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తె 

మ్మ్ ఎయిర్ హోరికాప్టర్ అబ్బర్వేషన్ పోస్ట్ 
ల్ో జా అ 

ఉదాహారణకు ఢిల్లీ పశ్చిమ కమాండ్లో ఉంది. దాని కేంద కార్యాలయం 

సినూతో వుంది. అనలు ఢిల్లీలోనే ఒక (ప్రాంత కేంద్ర కార్యాలయం వుంది. పంజాట్ 

కాడా పశ్చిమ కచూండ్బోనే వుంది. మరోపక్క. అస్సాం తూర్పు కమాండ్లో వుంది 

“కంక రా కేంద కారాక్ణండం): అస్పిటికందె సెదది దక్షిణ కమాండ్, దీని కేంద 
a క. శ ను a ౧ 1 

కార్యాలయం జానా, 

గంగంలో క;గతుస్తచె పోరాదేందుకు నెళ్ళే (బ్రిగేద్ 0. రివిజన్ ల ళాళ్వతస్థానరాలు 
ర్న యా 

ఈ నమాండ్లూ, |పాంఠాలే, కాంఠలికొలంలోనూ, యుద్దకాణంలోనూ పవి ఈ పద్ధతిలో 
బు 

శి గ్నా ములో 

ణల కం. 
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సె విక (శ్రేణుల గురించ.ఒక మాత, మొ ల్లం మీర చెస్సుకోవాంం'దీ సైనిక 

సిబ్బందిలో మూడు (ప్రధానమైన తరగతులణున్నాయి.__ఆఅఫీసర్లు, జూనియర్ కమిషన్ 
రూ య ' my 

ఆఫీసర్లు, చేర్చుకున్న పె నికులు. చివరి వారివి (పేమగా “ఆవాన్'లు అని పిలుస్తాం. 
గ్, ల నలి 

ఆఫీసర్ (శేణిలో, అత్యున్నత స్థానం జనరల్ నుంచి అట్టడుగు స్థానం "సెకండ్ 
లెస్టినెంట్ వరకూ వుంటాయి. భారత సైన్యంలో పూ ర్రిస్థాయి జనరల్ ఒక్కరే 

వుంటారు. . ఆయన కొ త్తఢిల్లీ లోని సైన్యాధిపతి. అయన కింద అనేకమంది లెప్టినెంట్ 

జనరల్లు, వారికింద మేజర్ జనరల్లు ఉంటారు. కోర్ డివిజన్లపై వారి ఆధిపత్యం 

వుంటుంది. తర్వాత ిగేడ్ లపై ఆధిపత్యంగల కల్నల్లు, లెఫ్టినెంట్ కల్నల్లు వుంటారు. 

రెజిమెంట్లు, ఇతర కింద నియామకాలలో మేజర్లు, కెపైన్ లు, లెస్టినెంట్లు, సెకొంద్ 

లెప్టినెంట్ ల వుంటారు, 

జూనియర్ కమిషన్ల ఆఫీసర్లు అంటీ కింది స్థాయి అధికారులు. వారి (శేణులు 

సుబేదార్లు (లేదా రిసాలార్లు), నాయిబ్ సుదేదర్లు (లేదా రిసాలార్లు. కొన్ని పెద 
ఉం | ౧ గొ న్. ౧ గొ ట్ 

యూనిట్లకు కూడా సుబేఎర్ (లేదా రిసాల్హార్) మేజర్ జూ.క.ఆ.గా ఉంటారు. ఈ అధ్ 

జ్ 

ఎక్స్పెడిషన్కు పెన సెనిక కూటమి 



కార్గు అత్యధికంగా ౨ నికులనుంచి | సమోసన్ బొందినవాలే, 

నె న్యంలో జవాన్లు అతి తక్కున. సిసాయణు, ఆనే పదం నుంచి 

వచ్చిందిగా చేరుతారు... వారిని పమోట్. చేసినపుడు నాయక్, హావల్దార్నంటి. నాన్. 

కమిషన్ (శేణులను పొంమతారు, కొంతమంది సీనియర్లు ముందుగా చెప్పిన బూ,క్, ఆ, 

రంప బొ ంచుఠాగు, 

పెపాయింనుంచి, జనరర్ వరకూ ఈ ;శేణులన్స్నీ మనా తర 

(ప్రతీకలు. స్టాయీభేదాలతో ౧మి ల్పం లేకుండా వాగంలా ఒకరినొకగు సోదరుల్లా భావిస్తారు. 

"నె నానికి ఆఫీసర్లు అడేశాలు, శిక్షణ ఇచి. నాఢుకత్యం నపాసారుం; జూార్.అ.లు, 
(can గ్రా లలి 

నా,క,ఆ.బు తమ సైనికుల నిర్వహణ సూస్తాగు రమ పవిలో మార్గదగ్శకత్వానికీ, 

అదేశాలిచ్వేందుకూ ఆసీసత్దు, బా,రుఅుగు, వార. ఆటులు పై జనవావ్ లు అధాగసదలతారు, 

వ్యక్తులను ఒక |ప్రాంరానికిగానీ, యుగ శేణి బెటాలియన్కుగానీ ఎక్కడైనా నా 
పంపవచ్చు, ఫొఠారణంగా [నోటి నూదేద్శంటారు. కానీ యుద్ద సరిస్టితిమీదే. ఆ 

ఆరానపడి వృంటుంగి, 

పైన్యంలో దీఏిరం నువా గగురా సంటుంగఏి జనం అంటారు. .ఎంగకంంే 
౧ 

మిమ్మల్ని సరిష కాద్దుకై గా పంపకు వమునల హపహమాణడూలా గా పంపనచ్చు. అక్క.గ 
"| తా గ 

ప్త త. ) వగినగిపోపచ్చు. ఇని కొంతవగశూ నిజమే, కానీ సైన్యంలో 

ఎన్నో పషవఫఎహాగాలణ నె | యు దోలెగంత అహోగగ, కా YF గం సుండి, మీ రెక్క. > 
లీ 

దుక్నా సరే అది వంన్సరారు. మీరు చేయగాని 3 వెన్న న్నే అన శ్రికగ మైన పనులుంసవ్వలా 
ages శ 

గొహాణ, లేడా తను 
> 

ly నౌ క్ అ 

౨౧౧ వగపగం౧. స్మయంగ్ ణాం౧టి నులు నీకు చేయగలరు. 

౧టాయి, “నె వ్యంలో రేవివాగు అ వనుణ చేయడానికి వేలాది 

hp] 
య్య 

తో అవెంత్” అపాగంగా ష 

రూపాయలు అర్చుణేస్తాగ 

9౧3 3 ] ౧దుకో సస దోలెరంఠ వుంటుంది. ,సయాణం ఉచితం. కనుక 

తర్తిగం;తుంనుగాణ, గ గార్యాణిగ్గలనుగానీ రగుచు చూసేందుకు అవగాగం ఉంటుంది. సరో 

వగ నాన గ ౧ ( నగా బన లను. ను వ ఎన, స్స్రవిస్ట హాడ్రే అన్నిటికన్నా jm - నమైనగని కం బస్తెరుంగి, సాన 

త 



వి డీవితంలో గణ అనేక 1 é పౌకగ్యాంను యుద్దంలో న ఎనలె గా నదులుకోవలఅని వుంటుంది. నైనా 

సైనికుల్లో ఒక ప్లై తన్యం, సేగు ముంచే చెప్పిన “ఫోదగ రావం”” వుంటాయి. షస 

ప్రజానీకం వాటివి. ఎస్నటికీ అనుతఏంచక కోవచ్చు. లాముచేసే సేనలో ఒక గగ్యం 
కూడా వుంది, 

ఇనన్నీ సైన్యంలో జీవతాన్ని కక్క అవుభవంగా జేస్తాయి. . ఇ నాతి బాకా 
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సైన్యంలో జీవితం 

నేనిప్పుడు పదమ్ బహదూర్ అనే యువకుడి కథ చెప్పతాను. 1946.48 నాటి 

కాశ్మీర్ యుద్దంలో సుదీర్గ మైన పూంఛ్ దిగృంధన సమయాన మొట్టమొదటిసారిగా ఆతన్ని 

కలుసుకున్నాను. అతను మహా సిగ్గరి యువకుడు, సైనికుడు. డెహాడూన్లో 

ర్మికూట్ గా శిక్షణ పొందిన తర్వాత ఆ మధ్యనే బెటాలియన్లో చేరాడు. 

మొట్టమొదటిసారిగా ప్యూఛ్కి వచ్చినప్పుడు మహాపిగ్గుపడుతూ ఇతర సై వికులతో 
ఒక పట్టాన కలిసేవాడు కాదు. వాళ్ళలో కొంతమంది ఉన్నంత తెలివిగలవాడు కాదు; 

చిన్నగా వుంటాడు; ఆటలంపే అంతగా అస కీ లెదు. అందుకే కొంతకాలం పిగ్గరిగా నే 

మిగిళ్ళీపోయాడు. మొత్తంమీద (క్రమంగా దెటాలియన్లోని వారు అతని బెరుకుపోగొట్టారు. 

అతను మరింత కలివిడిగా అయ్యాడు. మరింత సునాయాసంగా స్నేహితుల్ని చేసు 

కుంటున్నాడు. 

అప్పుడొచ్చింది ఆతని మొదటి యుద్ధం. ఒక సర్వత శిఖరాన ఆతని' బెటాలియన్ 

రాత్రి దాడి చేయవలసి వుండి. కల్నల్ పరివారంలో ఒకడుగా ఉండే పనిని పదమ్ 

బహదూర్కి కేటాయించారు. " 

నిడుపాటి కొండపైకి బెటాలియన్ వెళుతున్నప్పుడు దాడి అర్ధర్శాతి మొదలయింది. 

విపరీతంగా కౌల్బలు జరిగాయి. త్వరలోనే కొంతమంది గాయపడ్డారు. పరివారం 

విభాగాన్ని పదమ్ బహదూర్ అంటిపెట్టుకుని వున్నాడు. మాప్ను అధ్యయనం చేస్తూ, 

తన పోర్టబుల్ రేడియో సెట్ పై ఆదేశాలివ్వటంలో అత్యధిక కొలాన్ని వెచ్చించే కల్నల్ను 

వేయి కళ్ళతో కనిపెట్టుకుని ఉన్నాడు. 



ఉదయాన అ్మగగామి సై వికదళాలు పర్వత శిఖరానికి అతిచేరువలో. కనిపించాయి. 
హఠాత్తుగా పెనుంచి మర తుపాకీ కౌల్చులు వచ్చాయి. పదమ్ బహడూర్ కల్నల్ కి కుడి 

పక్కన ఉన్నాడు. అక్కడొక పెద్ద రాయి అతన్ని శత్రువుకు కనిపించకుండా చేసింది. 

లాన్స్నాయక్ జదునాథ్ సింగ్ హవల్దార్ పీరూ సింగ్ 

కానీ కల్నల్ కొద్దిగా గాయపడినట్లూ, మళ్ళీ కాల్పులకు గురికాకుండా నేలపై పడుకున్నట్లూ 
అతను చూడగలిగాడు. అతను ముందుకు వెళ్ళలేకపోయాడు. 

ఒక్క కణంలో పదమ్ బహదూర్ తన పిగ్గునూ, బిడియాన్నీ మరిచిపోయాడు. 

ఆ మరతుపాకీ నోరు మూయించకపోతే కల్నల్ త్మీవంగా గాయపడతాడు; లేదా చని 

పోతాడని గుర్తించాడు. తన సంచిలోంచి (గెనేడ్ తీశాడు. కుడి పక్కకు పాకుతూ 
వెళ్ళాడు. ' అతని శరీరం నేలను కరుచుకుంది కొండపైకి మెల్ల మెల్లగా వెళుతున్నాడు. 

మరతుపాకీకి $0 గజాల దూరానికి వచ్చేసరికి, (గైనేడ్ను శత్రువు పైకి విపిరాడు. లేచి 
నిలుచుని తన 'రైఫిల్కి సన్నీని తగిలించి తిన్నగా మర తుపాకీ స్థావరం మీదకి ఉరికాడు. 
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(గెనేడ్ పేలింది. తుపాకీ పట్టిన శతువు మరణించాడు. మరో మవిషి 
పేలుడునుంచి తేరుకునే లోగానే పదమ్ బహదూర్ అతనిమీద ఉన్నాడు. రెఫిల్తో 
కౌల్పాడు. అతనొక మనిషిని చంపి, మరొకర్ని ఖైదీగా పట్టుకున్నాడు. తర్వాత 

వేజర్ సోమనాథ్ శర్మ "కెప్టన్ ఆర్.ఆర్. రాణె 

స్థావరం మన వశమైందని సెక్షన్ కమాండర్కు సిగ్నల్ పంపాడు. 

పదమ్ బహదూర్ తన సెక్షన్కు వీరచ్మక సాధించాడు. అయినా సరే అదే 
చునిషి ఆప్పటిలాగే.రై తుగా, సరదాగా ఉండే సై నికుడుగా.ఇంకా కొంచెం పిగ్గు, పనిలో 
ఆనందం, అందరితో స్నేహపూర్వకంగా వుంటున్నాడు. అ తృటికాలం ఘటనలో అతనికి 

ఆ సాహసం వచ్చింది. మన ఆఫిసర్లు, సైనికులలో అత్యధికులు ఆంతే. వారంతా 
ఏళ్ళతరబడి కలిపి పనిచేస్తారు. జీవిస్తారు. కనుక ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు ఆత్యధికులు 
దాన్ని గంబీరంగా ఎదుర్కొంటారు. ఇతరులను రక్షించడానికి, లేదా విధి నిర్వహణ 

కోసరం తమ ప్రాణాలను పణం పెడతారు. 

49 



భారత 'సెన్యంలో యువకు లెవరై నా చేరవచ్చు. అయితే శారీరకంగా తగిన 
వారై ఉండాలి. వారు ఆఫీసర్ కేడెట్గా చేరవచ్చు. అప్పటినుంచే వారికి శిక్షణ 
ఉచిత: శిక్షణను జయప్రదంగా ముగించిన తర్వాత - వారిని రెజిమెంట్కు, లేదా 

లాన్ ఎనాయిక్ అల్బర్ట్ ఎక్కా సుబేదార్ జోగీందర్ సింగ్ కెఫైన్ గురుబచన్ సింగ్ 

లాన్స్నాయక్ కరణ్ సింగ్ లాన్స్నాయక్ ఆల్బర్ట్ ఎక్కా సుబేదార్ జోగిందర్ సింగ్ 

బెటాలియన్ కు పంపుతారు. వారిని పదాతిసేన బెటాలియన్కుగానీ, సాయుధళకట (టాంక్) 
రెజిమెంట్ కుగానీ, లేదా గన్నర్స్ (శతఘ్ని దళంకుగానీ పంపవచ్చు. వారికి సాంశేతిక 
అభిలాషవుం పే ఇంజనీర్స్ లేదా సిగ్నల్ కు పంసవచ్చు. ఇంకొ సరఫరా, రవాణా, 

ఇతర సర్వీసుల యూనిట్లకు వెళ్ళేవారున్నారు. 

వారెక్కడికి వెళ్ళినా సరే తమ సహచరులతో సన్నిహితంగా జీవిస్తారు. ఒక 
బృందంతో కలిపి తింటారు; నిద్రిస్తారు; పని చేస్తారు. విశాలమైన జీవితం గడుపుతారు. 
పనికొక ఆటపొటలకు అంతులేని అవకాశాలుంటాయి. 

సైన్యంలో చేరడానికి ఒక యువకుడు “సాహసికుడై పుంగాలా? అని నన్ను 
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తరుచుగా అడుగుతుంటారు. ఈ సాహసం అనేది ఇప్పుడు ఎంపిక చేసిన కొద్దిమంది 

లక్షణం కాము. శిక్షణ మంచిదైతే, మితులతో సన్నిహిత సోదరభావం వుంటే, పనిలో 

ఆనందం పొందితే ప్రతి ఒక్కరూ ధైర్యసాహసాలను (ప్రదర్శించపచ్చు. అదే సమయంలో 

భయం వేసే ఘటనలు ఎవరికై నా ఎదురుకావచ్చు, మన జీవితాలలో అత్యధికులకు ఇలాగే 

కెప్టన్ గురుబచన్ సింగ్ ఆర్. పరమేశ్వరన్ 

జరుగుతుంది. 

సైన్యంలో పదమ్ బహదూర్ ఉద్యోగాన్ని మరికొంత పరిశీలిద్దాం. కాశ్మీర్ 

యుదం ముగిసింది. బెటాలియన్ శాంతికేంద్రానికి తిరిగి వచ్చింది. అది పంజాబ్లో 

ఒక కంటోన్ మెంట్. అక్కడ జీవితం మరింత (క్రమబద్ధంగా వుంది. మరో పదిమంది 

సె నిక మిత్రులతో కలిసి బారక్ గదిలో నివసించాడతను. (ప్రతి ఉదయం మూడు నాలుగు 

గంటలు ఆరుబయలు శిక్షణకు హోజరయేవాడు__అంటే చలాకీగా ఉండేందుకు కొంత 

డల్లు, లక్ష్యాన్ని గురిచూసి కాల్చడం, మరతుసాకి శిక్షణలాంటి ఎన్నో అయుధాల తర్ఫీదు, 

అలాగే ఎన్నో విద్యాతరగతులకు హాజరు. తినేందుకు. చక)-ని సంపూర్ణాహారం ఉండేది, 
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జారావికి రెండుసార్లు పట్నంలో పబార్లు చేయడానికో, షాపింగ్ చేయడావికో వెళ్ళవచ్చు. 
మ్నితులతో కలిసి వనధౌజనాలకై నా వెళ్ళవచ్చు. 

రెండేళ్ళ తర్వాత పదమ్ 'బహడూర్ లాన్స్నాయిక్ గా ప్రమోట్ అయ్యాడు, (జి 

సుఖేదార్ బనా సింగ్ లై. కర్నల్. తారాపోర్ మేజర్ శెతాన్ సింగ్ 

పద్దతిలో అది మొదటి మెట్లు. ఎంతో సంతోషించాడతను. రెండు నెలల సెలవు తీసు 

కుని స్వగామంలో ఇంటికెళ్ళాడు. అక్కడ పెళ్ళి చేసుకోవాలని తల్లిదండ్రులు నచ్చ 

చెప్పటం (ప్రారంభించారు. . మొదట అతను వద్దన్నాడు. కాని అప్పటికే వాళ్ళు పెళ్ళి 

కూతుర్ని ఎంపిక చేశారు, అప్పటికి అతనికింకా ఇరవై రెండేళ్ళ వయసే. అయినప్పటికీ 

చివరికి ఒప్పుకున్నాడు. వివాహమహోత్సవం ముగిసింది. భార్యను తీసుకువి ఆన 
కేంద్రానికి వెళ్ళాడు. అదృషంకొదీ కంటోన్ మెంట్లో కుటుంబ వివాస గృహాన్ని 

| లబ ఎ 

అతనికి కేటాయించారు. అక్కడ అతనూ, భార్యా కలపి రెండేళ్ళు జీవించారు. తర్వాత 

మళ్ళీ బెటాలియన్ ను పర్వతాలలో కొంత విధి నిర్వహణకు పంపారు. 

పదమ్ బహదూర్ లాంటి యువకులు సైన్యంలో వందలు, వేలు వున్నారు. వారు 

భారత్లో అన్ని ప్రాంతాలనుంచి వచ్చారు. కొన్నిసార్లు శాంతికేందాల్లో మరికొన్ని 
సార్లు సరిహద్దుల్లో, లేదా పర్వతాల్లో మిత్రులతో కలిసి జీవిసారు; తర్భీడు పొందుతారు. 

(ne) దగ ౧ అటి 

మహత్తర సోదర భావంతో అంతర్భాగంగా వారెంతో గర్విస్తారు: ఆనందిస్తారు. 
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మారుతున ॥| యుద్ధతంత్రం మార్గలు 

సాంకేతిక రంగంలో శాస్త్రపరిసోధనలు, విజయౌాలవల్ల గత_25 సంవత్సరాలలో 

అనేక కొత్త రకాల ఆయుధాలు వచ్చిన విషయం మీకు తెలుసు. (ప్రతి దశలోనూ ఈ 

సరిశోధనల గురించి సైన్యం ఆఫీసర్లు, సైనికులు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. వాటి స్వభావా 

లను అధ్యయనం చేయాలి. కొత్త ఎత్తుగడలు పద్ధతులు రూపొందించాలి, అందుకే 

సైన్యంలో జీవనం నిరాస క్రంగా వుండటం అరుదు, ప్రయోగం చేయడానికి ఎప్పుడూ 

ఏదో ఒక కొత్తదనం ఉంటుంది. ఈనాడు మనం పూర్తిగా భిన్నమైన రెండు రకాల 
యుద్ధాలకు సన్నద్ధమై వుంగాలి. అమెరికా తదితర అభివృద్ధి చెందిన పశ్చిమ దేశాలనుంచి 

ఆధునికమైన టాంకులు, విమానాలతో కుత్తుక బంటి ఆయుధాలుగల పాకిస్తాన్ను పశ్చిమాన 

మనం ఎదుర్కొన్నాం. యాలత్రీకృత యుద్ధంలో పోరాటానికి మన పేనలు తర్ఫీదు 

పొందవలసి వచ్చింది. ఇలాంటి యుద్ధంలో టాంకులు భారీ శతఘ్నులు ముఖ్య పాత్ర 

వహిస్తాయి... ఎందుకంటే. అది అమిత వేగంతో ప్రభండంగా సాగే యుద్ధం కావచ్చు. 

వేలకు వేల శత్రఘ్నీగుళ్ళు ఒకచోపే. పేలుకుందాయి, నేలపైని సేనలపై కొల్చులకు 

ఆకొళంనుంచి కీందుగా విమానాలు ష్మగురుతుంటూయి, 

ఇక ఉత్తరాన, మహోన్నళ హిమాలయ సరిహద్దున నున సైన్యంలో ఎక్కువ 

భాగం నియమిత మెంది, ఇక్కడ యుద్దం పూర్తిగా భిన్నమైంది. ఇక్కడ ఇరవై అడుగులు, 

ఇంకా ఎత్తున వున్న శీఖరాలవద్ద సేనలు పోరాడాల్సి వుంటుంది, ఈ యుద్ధానికి తక్కువ 

ఉధృతి, మందకొడి గమనం ఉంటుంది. అక్కడ వారు ఉపయోగించే ప్రతి ఒక్కటీ... 

మందుగుండూ. ఆహారం, దుస్తుబా__అన్నీ అత్యంత క్లిష్టమెన మార్గంలో పంపాలి, 



ఈ (ప్రయాణం వారాల తరబడి సాగవచ్చు. కదలికలు కష్టం, ' ఎందుకంటే ఈ శిఖరాల్లో 

గాలి బహు తక్కువ. కొన్ని చోట్ల శేవలం బతికి తాం ఆక్సిజన్ తీసుకెళ్ళాల్సి 

వ స్తుంది, అందుకని ఈ శిఖరాలపై అన్నీ అపురూవమే. వృథా అయ్యే పక్షంలో 

మందుగుండును తొందరపడి వాడేయకూడదు. పంజాబ్ మైదానాలలో దీనికి భిన్నమైన 
ఎక్, భిన్నమైన దృక్పథం అవసరం. ప 

అదృష్టవశాత్తూ సాయుధ దళాల్లో మనకు చాలా చక్కని పష ప్రక శాస్త్ర 

పరిశోధన పునాది వుంది. ఆ విషయంలో మనదీ చాలా అభివృద్ది చెందిన దేశం, ఎందు 

కంకే అనేక ఇతర సైన్యాల మాదిరికాక (చివరికి అనేక పశ్చిమ దేశాల సై న్యాలు కూడా) 

మన సొంత అవసరాలలో అత్యధిక భాగోన్ని మనమే ఉత్పత్తి చేసుకోగలిగాం. మన 
సై న్యాల అవసరాన్ని మన రక్షణపరిశ్రమళలు తీరుస్తాయి.. అలా మనపై నస్యం ఆధునికంగా, 

సమర్థవంతంగా ఉండేందుకు సాయపడతాయి. 



శాంతి కాలంలో సైన్యం 

& ల Q_, లి ల ర ఠం fx Ce 
థాం 

(ల చాలా ఏళ్ళనాటి మాట. కొరి లో నా జెటారియన్ 

నాకు గుర్తు. అది వసంతం. లోయనిండా యా;తికులే. శదుతో కూడిన శిక్షణా 

నంతరం మా బెటాలియన్ విశ్రాంతి తీసుకుంటోంది... ఒక రోజు శ్రీనగర్ నుంచి ఓ 

విజ పీ వచ్చింది. దేశమంతటినుంబలీ వచ్చిన పాఠశాల బాలల బృందం మా బెటాలియన్ ను 
ఇ “౯ ల 

సందర్శించడానికి అనుకుతిసకోరారు. వాశ్ళేమీ ఇబ్బంది పెటదోరని మాకు హోమీ ఇచ్చారు. 
రు 

షన. ఆ 

మలం సెనాంని? చూడాలనుకుంటునాా రని చెపారు. ఎ టై గౌరీ 2. జాడౌా నుకు ణా [స 

పిలలు వచారు, వెంట చాలామంది టీచరున్సారు. ఆంతా చాలా 'కమశిక్షణతో, 
లా ™ mm 06 ఇళ 

పద్తి ప్రకారం, దాదాపు .పళొంతంగా వునాారు. దాలబాలికిలంతాౌ బుద్దిగా 'మెలగొలన, 

యొదని ఉపాధ్యాయులు చెప్పారు. నిజాంకి వాళ్ళంతా 
a) 

పో 

లి బ్రా ట్ Ch er £5 Et ws Rf 
on & 

లొ అ C th i} 

సరసంగా వున్నారు. మమ్మల్ని చూసి చెదిరి యినట్టున్నారు. ఆందుక.౨ ఉపాధ్యాయు 

లందర్నీ మౌ ఆఫిఫర్స్ మెస్ కాఫీ తాగేందుకు ఆహ్వానించాం. మెస్రో కూర్చున్న 

ఉపాధ్యాయులందరూ జెంగపడ్తామ. పిల్లలంతా సజావుగా వున్నారా: అల్లరి లేదుగదా? 
నా 

మరేం బెంగవద్దని వాళ్ళకు చెప్పాం. 

గంట. తర్వాత మేం బయటికొచ్చేసరికి దృళ్యం మారిపోయింది. పైనికులతో 

డాలల్ని చూశాం. కొందరు జీపులలో వెళుతున్నారు, కొందరు కందకాల తవ్వకంలో 

సనాయంచే స్తున్నారు. మరికొందరు వంటగదిలి' జవాన్ల భ్ జనం రుచి చూ స్తున్నారు. 
- వాళ్ళందరూ జవాన్ల స్నేహితులయిపోయారు. పిటల్లా ఆనందంగా వున్నారు. 

తర్వాత ఆరోజు పిల్ల లెంత ఆనందించారో, మావాళ్ళూ అంతే నంతోషించారని 
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నాకు తెలిసింది. 

ధారతసై న్యం ఈనాడు జాతి జీవన (ప్రధాన ప్రవాహంలో అంతర్భాగమయింది. 
బ్రిటిష్ రోజులలో అలా కాదు. సాధారణ (ప్రజలతో సంబంధాలు లేకుండా దూరంగా 

వుంచేవారు. ఈనాడు యూవిఫామ్లోని సైనికుణ్తీ మన నగరాల్లో నిత్యం చూడవచ్చు. 

బస్సులలోనో, బజారులో నే, బహుశా తన కుటుంబంతో షాపింగ్ చేస్తూండగానో వారిని 

మీరు చూడవచ్చు, (గ్రామాల్లో కూడా అతను సువరిచితుడే. వరదలు, కతువులు, 

అగ్నీ (ప్రమాదాలు, భూకంపాలు వంటి (ప్రకృతి వై పరీత్యాల తరుణంలో గ్రామస్తులకు 

వరద బాధిత ప్రజలకు సహయం చేస్తున్న ఆర్మీ జవాన్ల బృందం 
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సాయం చేసేంవకు ఎపుడూ అతను వెళుతూనే వుంటాడు, 

సైన్యం ఇంజనీర్లకు త్యంత ఆధునిక్ పరికరాలుంబాయి. అవి పౌరులకు 

లభించవు. ఉదాహరణకి ౬టు నేలమీనా ఇటు నీటిలోనూ (ప్రయాణించే పడవలు మాకు 
వున్నాయి, వాటిని మేము 'భాతులంటాం. 1976లో యు.పి., "బీహార్, ఒరిస్సాలను 

ముంతె త్రీన వినాశకరమైన వరద లొచ్చాయి. అప్పుడు ఆ ప్రాంతాలకు సైన్యం “బాతు' 
cl! న్నిటినో పంపారు. ఎన్నీ మునిగి, ఇళ్ళకప్పులు, చెట్లకొమ్మల'పై నున్న (గ్రామస్తులను 

అవి రక్షించాయి. వరద సిటి వలయం మధ్య చిక్కుకున్న (గాహాలకు అవి ఆహారం 
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అందించాయి. వేరుపడిన (ప్రాంతాలలో అత్యవసర మైన కేసులకోసరం ఎందరో వై ద్యులను 
తీసుకు వెళ్ళాయి. వంతెనలు కొట్టుకుపోయినప్పుడు సైన్యం తమవద్దగల పేరుమోసిన 
బెయిలీ టిడ్డి పరిసరాలతో వాటిని త్వరగా నిర్మి స్తు సుంది, 

దుర్శికీం, కరువు కాలాల్లో సైన్యం, ఇంజనీర్లు, గొట్టపు బావులు (త్రవ్వుతారు. 
నీటీ పంపకం కోనరం జల కేందాల నిర్మాణానికి సాయపడతారు. ప్రత్యేకంగా మెట్ల 

(బై పాంతాలకు నీరును తీసుకు వెళ్ళే కౌల్వలనుకూడా నిర్మిసారు. చివరికి ముఖ్యమైన పండుగల 

సమయంలో కూడా సైన్యం ఎన్నో విధాల సాయపడుతుంది. ఉదాహరణకు 1998లో 
హరిద్వార్ వద్ద కుంభమెళా జరిగింది. గంగాస్నానం కోసరం లక్షోపలక్షల ప్రజలు ఆ 

న. 
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చిన్న (గ్రామానికి వెళ్ళారు. అప్పుడాగంగానది కాల్వలపై కాలినడక వంతెనల నిర్మాణానికీ, 

ఆహారం పంచడానికీ, శుభమైన సీరిచ్చేందుకూ, ' యాత్రికులకు వై ద్యశ్రేంద్రాలు ఏర్పరి. 

చేందుకు, ఇంకా ఎన్నో విధుల నిర్వహణకు వేలాది సై న్యాన్ని నియమించారు. 

తీవ్రమైన సందర్భాలలో దేశాన శాంతిభద్రతలు నెలకొల్పేంవకు పైన్యం సాయ 

పడుతుంది, ఈ కర్తవ్యాన్ని “ఆంతరంగిక భద్రత" అంటారు. అయికే దీనికి పోలీసులను 

వినియోగించడమనేది సాధారణ పద్దతి. కానీ పెద కల్లోలంవ స్తే దాన్నీ నెమ్మశించేందకు 
(ay లీ 

పౌర అధికార్లు సెన్యాన్ని పిలుస్తారు. 
౧? యి —_ 

: 

కాశ్మీర్, యు.పి., హిమాలయాలు, అరుణాచల్ (ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, మిజోరం 

వంటి సరిహద్దు ప్రాంతాలలోని విస్తృత భాగాలలో వేలాది మెళ్ళ పొడవుగల రోడ్లు 

నిర్మించే బాధ్యత సె న్యానికి వుంది. వాటివి విర్మించే సంస్థను సరిహద్దు మార్గాల సంస్థ 

అంటారు. దీవిలో (త్రివిధ దళాలకు చెందిన సై నికులుంటారు. నూతనంగా అవిర్భవించిన 

(ప్రాంతాల అభివృద్ధికి వారు రోడ్లు నిర్మిస్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో 16,000 ఆడుగుల 

ఎతునా, ఆపెనాపున్న కనుమలపై రోడ్లు నిర్మించారు. ఇవి ప్రపంచంలోకల్లా ఎత్తయిన 
అతి వూ నూ ౧m గ ణా అటి 

వాటిలో కొన్ని. మన సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నివపించే గిరిజన తదితర ప్రజానీకానికి 
౧ ax) 

ఇదెంతో (ప్రయోజనం చేకూర్చింది. 

ఈ కార్యకలాపాణన్ని టివల్లా, నాలుగు పెద్ద యుద్ధాలూ, అనేక చిన్న యుద్ధాలలో 

వీరోచితపాత వహించినందువల్లా భారతీయ జవాన్ నేడెంతో (ప్రాచుర్యం గలవాడయ్యాడు. 

అతనొక [క్రమ శిక్షణగల వ్య కీ. కష్టకాలంలో ఎప్పుడూ ఆదుకుంటాడు. నిజమే_ఆతని 

శిక్షణా, అతని సంప్రదాయం అతనికి నేర్చినది అదే. 

59 





Printed at The Central Electric Press A12/1 Naraina Indl. Area, Phase-l|, New Delhi-110028 


